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Bakgrund 

Det senaste decenniet har allt fler stormarknader och lågprisbutiker öppnat vilket har lett till att de mindre 

livsmedelsbutikerna blivit utsatta för större konkurrens. Parallellt med att stormarknaderna tagit 

marknadsandelar i dagligvarubranschen har även större fokus riktats mot ökat samarbete och 

informationsdelning i försörjningskedjan, så kallat Supply Chain Management (SCM). Inom 

dagligvarubranschen har Efficient Consumer Response (ECR) utvecklas ur samma idéer som SCM men med 

fokus på livsmedel och dess försörjningskedjor. I grund och botten handlar ECR om företagens 

gemensamma arbete för att integrera verksamheter, minska kostnader samt producera största möjliga nytta 

för slutkonsumenten. Med tanke på den ökade konkurrensen i dagligvaruhandeln samt det faktum att det 

finns ont om tidigare forskning om små och medelstora företag (SME:s) relaterat till SCM/ECR, är det 

intressant att undersöka hur dessa företag påverkas av samarbetet. Det går att ifrågasätta om SCM/ECR 

samarbetet i försörjningskedjan är väl anpassat för de små och medelstora butikerna längst ut i 

försörjningskedjan, samt om det lämnar något utrymme för dem att differentiera sig och i längden skapa 

hållbara konkurrensfördelar.  

Syfte 

Syftet med studien är således att undersöka hur SCM och ECR i dagligvarubranschen påverkar SME:s 

längst ut i försörjningskedjan. Mer specifikt syftar uppsatsen till att undersöka om SCM/ECR samarbetet är 

anpassat för de små och medelstora företagen. Syftet är även att undersöka om samarbetet lämnar utrymme 

för dessa företag att differentiera sig? 

Metod 

Studien har utförts med en kvalitativ ansats, varvid sex semistrukturerade besöksintervjuer har genomförts 

med tre ICA – och tre Hemköpshandlare, vilka alla kan anses driva SME:s i dagligvarubranschen.  

Slutsats 

I studien har det identifierats att SCM och ECR har haft stor påverkan på små och medelstora butiker i 

livsmedelsbranschen. Samarbetet tycks ha haft positiv men också negativ påverkan på butikernas dagliga 

verksamhet samt långsiktiga styrning. Vidare har det konstaterats SCM och ECR har minskat de små och 

medelstora butikernas lokala differentieringsmöjligheter. 
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Förord 

Genom den här studien har vi fått inblick i hur små till medelstora dagligvarubutiker påverkas 

av Supply Chain Management samt Efficient Consumer Response. Vi vill i första hand rikta 
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1 Inledning 

I inledningen presenteras bakgrunden till uppsatsen. Sedan följer en diskussion om det 

forskningsproblem som ska undersökas och därefter mynnar forskningsproblemet ut i 

uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Butiksdöden har drabbat de traditionella livsmedelsbutikerna hårt. Det senaste decenniet har 

allt fler stormarknader öppnat och i takt med det har de traditionella livsmedelsbutikerna, de 

så kallade allivsbutikerna, minskat i antal med totalt tjugofem procent (Lindgren, 2010). Den 

svenska dagligvaruhandeln präglas av en stark koncentration där det i huvudsak är tre block 

som svarar för den totala parti och detaljhandeln: Axfood, ICA och 

Konsumentkooperationen/KF (Konkurrensverket, 2002). Till allivsbutikerna hör 

butikskoncept som Hemköp, ICA Nära, ICA Supermarket, Coop Konsum och Coop Nära 

(Sedenius, 2009). En del av butikerna i dessa butikskoncept drivs i aktiebolagsform av fria 

handlare
1
 medan vissa av butikerna är koncerndrivna. 

Parallellt med att stormarknaderna tagit marknadsandelar i dagligvarubranschen har allt större 

fokus riktats mot ökat samarbete och informationsdelning i försörjningskedjan, så kallat 

Supply Chain Management (SCM), som syftar till att optimera resultatet för hela 

försörjningskedjan. Ökad konkurrens kombinerat med snabba förändringar i teknologi samt i 

de ekonomiska förhållandena har gjort att SCM blivit ett populärt begrepp. En allt större 

osäkerhet på marknaden har ökat behovet av flexibla försörjningskedjor och mer avancerade 

relationer mellan aktörerna (Mentzer et al., 2001). Enligt Cooper et al. (1997) är de flesta 

forskare överens om att informationsflödet mellan aktörer i kedjan är nyckeln till en effektiv 

försörjningskedja. Vilken sorts information som flödar och hur ofta informationen uppdateras 

har en stark påverkan på försörjningskedjans effektivitet. 

Inom dagligvarubranschen har Efficient Consumer Response (ECR) utvecklas ur samma idéer 

som SCM men med fokus på livsmedel och dess försörjningskedjor. ECR har blivit en 

världsomspännande rörelse och bakom ECR Sverige står den svenska dagligvarubranschen i 

form av Dagligvaruleverantörernas förbund (DLF), Svensk Dagligvaruhandel (SDH), och 

EAN Sweden (Hasselgren, 2003). I SDH ingår bland annat Axfood Sverige, ICA Handlarna 

och Coop Sverige. I grund och botten handlar ECR om företagens gemensamma arbete för att 

integrera verksamheter, minska kostnader samt producera största möjliga nytta för 

slutkonsumenten (ECR Sverige, b). Det finns mycket att vinna för dagligvarubranschen av väl 

utvecklade ECR samarbeten då det är en industri med speciella krav på försörjningskedjorna. 

Bland annat är det viktigt med tidsreducering för att öka färskheten på varorna men samtidigt 

handlar det om att åstadkomma obrutna kylkedjor vilket kräver samarbete mellan parterna i 

försörjningskedjan (Gustafsson, 2006). 

                                                 
1
 Ägaren av butiken kallas för handlare. 
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Precis som inom SCM finns det inom ECR en allmän uppfattning om att nyckeln till en 

förbättrad försörjningskedja inom dagligvarubranschen är ökad spridning av realtiddata 

mellan aktörerna (Cachon & Fisher, 2000). Ett sätt att öka informationsdelningen är genom 

automatisk orderläggning som just nu är en aktuell ECR aktivitet. Informationsteknologi och 

nya affärsmetoder kan öka hastigheten på produktflödet och minska lagerhållningen hos alla 

aktörer i försörjningskedjan, men det förutsätter en gemensam omstrukturering av 

informationssystemen och affärsprocesserna (King & Phumpiu, 1996). Sådana förändringar är 

svåra att uppnå i en bransch med komplexa strukturer och många aktörer. 

Dagligvarubranschen är en bransch där det finns många olika aktörer såsom 

underleverantörer, leverantörer/tillverkare, grossister och butiker. Den innehåller även 

komplexa strukturer med olika ägarförhållanden och strategiinriktningar (Konkurrensverket, 

2002). 

1.2 Problemformulering 

1900-talet har i stor utsträckning handlat om större företag och vi har vant oss vid att små och 

medelstora företag (SME) kommit i skymundan (McGregor, 2005). Supply Chain 

Management och Efficient Consumer Response kan fortfarande sägas vara i sin linda och 

majoriteten av studierna har utförts med fokus på större företag. Det finns studier gjorda på 

SME:s men de flesta är dock gjorda från ett leverantörsperspektiv och/eller i 

tillverkningsindustrin (Söderberg & Bengtsson, 2010; Rahman et al., 2011; Arend & Wisner, 

2003; Corsten & Kumar, 2005). Studierna omfattar därmed sällan små och medelstora företag 

längst ut i försörjningskedjan. Det är även så att de studier som tittar på SCM/ECR i SME:s 

har en tendens att fokusera på att identifiera barriärer som kan uppstå för SME:s vid 

implementeringen av dessa samarbeten och de studerar inte så ofta hur samarbetet sedan har 

utvecklas eller i dagsläget ser ut. Vidare är de oftast kvantitativa vilket innebär att de inte 

fångar kvalitativa aspekter som exempelvis handlarnas uppfattning (Borchert, 2002; Martens 

& Dooley, 2010). 

Då det senaste decenniet har kännetecknats av att stormarknaderna utmanat de små och 

medelstora butikerna att höja sin standard och att erbjuda något annorlunda utöver vad de 

stora butikerna erbjuder, har allivsbutiker haft anledning att fundera över sina erbjudanden 

och sitt förhållande till sina kunder (McGregor, 2005). Enligt en studie gjord på 

Handelshögskolan i Stockholm finns det inget generellt samband mellan hög omsättning och 

lönsamhet i allivsbutikerna. Istället är det de mest aktiva och driftiga butikerna som kommit 

att vara lönsammast på marknaden. Det handlar om att förstå den lokala marknaden och att 

navigera rätt gällande prissättning och i slutändan konkurrera med något annat än priset 

(Sedenius, 2009). Frågan är hur SCM samarbetet i livsmedelskedjan inverkar på de enskilda 

butikernas möjlighet att vara aktiva och konkurrera med de rätta instrumenten? Hur står dessa 

gemensamma aktiviteter i kontrast till butikens möjlighet att vara unik? Kan det rent av vara 

ett hinder för små och medelstora butiker? Det finns forskning som visar på att SCM 

samarbeten för SME:s kan leda till minskade differentieringsfördelar och att det kan bli 
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svårare att styra företagen. Forskningen tyder också på att små och medelstora företag inte 

använder SCM för att komplettera sin strategi (Arend & Wisner, 2003).  

Kombinationen av de åtgärder ett företag har att differentiera sig med kan kallas för 

marknadsmix. Traditionellt består marknadsmixen av 4P: produkt, pris, plats och påverkan 

(Jobber & Fahy, 2006). I mångt och mycket kan SCM och ECR påstås syfta till att optimera 

marknadsmixen för hela försörjningskedjan med det huvudsakliga målet att öka nyttan för 

slutkunden. Det beror på att fokus i SCM/ECR vanligen ligger på samarbete och 

standardisering och inte på individuella kvalitéer. Allivsbutikerna bör även ha möjlighet att 

skapa en individuell marknadsmix, det vill säga anpassa sig till den lokala marknaden, för att 

kunna konkurrera med stormarknaderna. Som nämnts tidigare visar emellertid forskning på 

att SCM för SME:s kan leda till minskade differentieringsfördelar samt svårigheter i att styra 

företaget (Arend & Wisner, 2003). Den återstående frågan är således; lämnas det, trots allt 

mer avancerade samarbeten i branschen, något utrymme för SME:s att differentiera sig? 

Eftersom tidigare forskning inom SCM och ECR i de flesta fall har fokuserat på större 

företag, ofta uppströms i kedjan och många gånger varit kvantitativa, har få av dessa studier 

kunnat svara på om SCM/ECR är anpassat till allivsbutikerna. Då det finns ett behov för 

allivsbutikerna att differentiera sig för att stå emot den hårda konkurrensen från 

stormarknaderna är det därmed intressant att undersöka SCM och ECR samarbeten ur ett 

strategiskt perspektiv. Studien kommer således att belysa ett område där det är ont om tidigare 

forskning. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur SCM och ECR i dagligvarubranschen påverkar små 

och medelstora företag längst ut i försörjningskedjan. Mer specifikt syftar uppsatsen till att 

undersöka om SCM/ECR samarbetet är väl anpassat för de små och medelstora företagen. 

Syftet är även att undersöka om samarbetet lämnar utrymme för dessa företag att differentiera 

sig. 
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2 Metod  

I metodkapitlet presenteras en redogörelse av studiens utformning och upplägg. Kapitlet 

beskriver undersökningsupplägg, tillvägagångssätt och redogör avslutningsvis för en 

metodkritisk granskning av studien. 

2.1 Undersökningsupplägg 

2.1.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen förser forskaren med en struktur för hur data ska samlas in och 

analyseras. Valet av forskningsdesign reflekterar hur forskaren prioriterar olika dimensioner 

av forskningsprocessen, såsom möjligheten att generalisera resultatet, att förstå uppfattningar 

och beteende samt att utröna kausala samband mellan variabler (Bryman & Bell, 2007). 

Det finns en mängd olika sätt att utforma forskning på. Eftersom den här studien syftade till 

att undersöka hur Supply Chain Management (SCM) och Efficient Consumer Response (ECR) 

samarbetet i försörjningskedjan är anpassat för mindre livsmedelsbutiker, samt om det på 

något vis påverkade deras differentieringsmöjligheter så var det lämpligt med en fallstudie. 

Vid en fallstudie utförs en intensivstudie av ett enda fall (Bryman & Bell, 2007). Det var även 

tänkbart att en enkät kunde uppfylla studiens syfte men eftersom det fanns ont om tidigare 

forskning på området så kunde en fallstudie bättre visa dimensionerna av problemet och gå på 

djupet på ett sätt som en enkät inte kan. En enkät förutsätter att forskaren i större utsträckning 

känner till dimensionerna av problemet och i förväg kan formulera frågor som fångar 

aspekterna av forskningsproblemet. En intensivstudie av ett enda fall svarar dock inte på hur 

situationen är för andra fall. För att uppfylla studiens syfte som gällde mindre butiker mer 

generellt var det även av stor vikt att flera handlare delgav sin syn på SCM/ECR samarbetet i 

branschen vilket ledde till att studien utformades till en multipel fallstudie. Enligt Jacobsen 

(2002) väljs en multiple fallstudie när man i högre grad vill förklara och ange vad som är 

orsakerna till att något äger rum.  

Det är också viktigt att uppmärksamma att studien till viss del är retrospektivt utformad, vilket 

innebär att handlarna ibland tillfrågades om hur det var tidigare. Det förutsätter alltså att 

handlarna faktiskt minns hur det var förr. Problem som kan uppstå är enligt Jacobsen (2002) 

att personerna minns händelserna som mer positiva eller negativa än vad de egentligen var 

eller att personerna efterrationaliserar och försöker framstå som mer rationella. Begreppet 

tidigare/förr syftar i den här studien vanligen på tio till femton år tillbaka, det vill säga innan 

ECR blev ett vanligt begrepp samt före datoriserade system togs för givna.  

2.1.2 Metodansats 

Det finns flera sätt att förhålla sig till relationen mellan teori och praktik.  Bryman och Bell 

(2005) tar upp deduktiv och induktiv ansats. Med en deduktiv ansats används teorin som 

utgångspunkt för att skapa hypoteser som sedan genom datainsamling kan bekräftas eller 

förkastas. En induktiv ansats, som är vanlig vid kvalitativa studier, innebär att teorin 
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genereras utifrån empirin. Bryman och Bell (2007) menar att det många gånger är svårt att 

använda sig av endast ett angreppssätt då båda angreppsätten ofta innehåller inslag av 

varandra. Därför kan det vara lämpligt att tänka sig förhållandet mellan teori och praktik som 

tendenser av angreppsätten och inte som något entydigt. Alvesson och Sköldberg (2008) 

påpekar att deduktion och induktion kan uppfattas som två extremer av var sitt synsätt. 

Ansatsen till studien är av delvis deduktivt och delvis induktivt slag. Givet existerande 

forskning om SCM/ECR och differentieringsstrategier deducerades problemställningar som 

sedan genom empirisk datainsamling undersöktes. En extremvariant av deduktion skulle i 

nästkommande steg bekräfta eller förkasta problemställningarna och därefter revidera teorin. I 

det här fallet har studien snarare varit en iterativ process, vilket inneburit att reflektion över 

insamlad data gjort det nödvändigt att gå tillbaka till teorin för att sedan samla in ytterligare 

empirisk data.  Därmed har studien även induktiva tendenser.  

2.1.3 Forskningsstrategi 

Studien är utförd med en kvalitativ ansats som enligt Bryman och Bell (2005) oftare har en 

tonvikt på ord än på kvantifiering, vilket en kvantitativ ansats vanligen har. Eftersom det 

fanns ont om tidigare forskning som undersöker de små och medelstora livsmedelsbutikernas 

relation till SCM/ECR så gick det inte i förväg att se alla dimensioner av 

forskningsproblemet. Därför var det viktigt att ha möjligheten att fånga handlarnas 

upplevelser och perspektiv kring SCM och ECR vilket ledde till att en kvalitativ ansats var 

mest lämplig då det är svårt att kvantifiera sådana data i siffror. Eftersom en djupare insikt i 

forskningsproblemet också eftersträvades så var det även passande med en kvalitativ studie då 

den har fokus på insikt, tolkning och upptäckt snarare än på hypotesprövning (Jacobsen, 

2002). 

En av fördelarna med en kvalitativ metod är enligt Jacobsen (2002) att den är flexibel. Det är 

möjligt att ändra på exempelvis undersökningens upplägg, datainsamlingsmetod, 

problemformulering och analys under tiden som undersökningen pågår. En följd av den 

flexibiliteten är emellertid att det är svårt, om inte omöjligt, att upprepa studien eftersom den 

ofta är ostrukturerat uppbyggd från forskarens personliga sinnrikhet (Bryman & Bell, 2007). 

Några exempel kan vara att forskarna väljer att fokusera på det som de anser är viktigt (vilket 

kan vara olika beroende på vem som utför studien), att respondenterna i studien riskerar att 

påverkas av forskarens personlighet, ålder, kön samt att resultaten och slutsatserna kan 

påverkas av forskarens subjektiva åsikter. Ytterligare nackdelar med den kvalitativa metoden 

menar Jacobsen (2002) är att den är resurskrävande samt att det kan vara svårt att 

generalisera, det vill säga att det inte är säkert att respondenterna är representativa för andra 

än sig själva. Bryman och Bell (2007) menar dock att det inte är statistiska kriterier utan 

snarare styrkan i det teoretiska resonemanget som bör bestämma generaliserbarheten av 

resultaten i en kvalitativ studie. I den här studien övervägde fördelarna med den kvalitativa 

studien dess nackdelar. Det var framför allt viktigt med flexibilitet och med möjligheten att 

fånga aspekter som eventuellt kunde komma upp under intervjuerna och som författarna inte 

reflekterat över tidigare eftersom det var ont om tidigare forskning. Genom att grundligt ha 
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dokumenterat tillvägagångssättet underlättas dessutom för andra att upprepa studien, vilket 

annars kan vara en svårighet med kvalitativa studier. Vidare tyder respondenternas enhetliga 

svar i de intervjuer som genomfördes på att de är representativa för andra än sig själva, vilket 

är något som naturligtvis inte kunde förutspås men som även är viktigt att poängtera. 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer ett vanligt undersökningsinstrument och även i den här 

studien var det lämpligt. Det finns olika slags intervjuer, bland annat ostrukturerade och 

semistrukturerade. Gemensamt för dessa är att det är en flexibel intervjuprocess med tonvikt 

på hur respondenten uppfattar och förstår frågorna samt vad den anser är viktigt att lyfta fram 

i sitt svar. Semistrukturerade intervjuer valdes i den här studien eftersom det dels fanns ett 

antal frågor som vi ville ha svar på men samtidigt ville lämna det öppet för respondenten att 

berätta om sakar de själva ansåg viktigt. En av fördelarna med den kvalitativa metoden är, 

som redan nämnts, dess flexibilitet och det var viktigt att ha möjligheten att följa upp på 

sådant som respondenten berättade och som inte hade kunnat förutses. En annan anledning till 

att använda sig av semistrukturerade intervjuer var att det var lättare att göra jämförelser 

mellan olika företag om några förbestämda frågor ställdes till alla. Eftersom vi var två stycken 

som genomförde intervjuerna så var det även lättare att hålla sig till samma intervjustil när det 

fanns delvis förbestämda frågor, vilket också ökade möjligheten att jämföra företagen i 

studien (Bryman & Bell, 2007). En effekt av de semistrukturerade intervjuerna är dock att det 

i empirikapitlet inte alltid finns svar från alla respondenter på alla frågor. Som nämnts ovan 

gav den semistrukturerade intervjun respondenterna möjligheten att ta upp sådant som just de 

tyckte var viktigt vilket ledde till att intervjuerna med de olika respondenterna inte alltid tog 

samma riktning. Det minskar jämförbarheten något men det kan ändå vara viktigt att lyfta 

fram och analysera vissa svar, som endast några respondenter valt att ta upp, eftersom det 

indikerar att det är ett viktigt problem för dem.  

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Genomförande 

Till att börja med utfördes litteraturstudier i SCM, ECR, strategi samt specifikt i automatisk 

orderläggning och i marknadsmixen. Övergripande litteratursökningar utfördes, via databasen 

Scopus, i flera relevanta akademiska forskningsjournaler
2
. Stor vikt lades vid att använda 

samtida källor för att på så vis ta del av den senaste forskningen kring framförallt SCM och 

ECR. Det finns inte mycket forskning på SCM i små och medelstora företag (SME) längst ut i 

försörjningskedjan och därför var det delvis nödvändigt att titta på forskning som behandlat 

SCM och SME:s i början av försörjningskedjan, det vill säga litteratur om 

tillverkaren/leverantören. 

                                                 
2
 International Journal of Retail & Distribution Management, International Journal of Physical Distribution and 

Logistics Management, Supply Chain Management: An International Journal, European Business Review, 

Journal of Business Logistics  med flera. 
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Därefter utformades intervjufrågor från den teoretiska referensramen och kontakt togs med 

respondenter. Med utgångspunkt i existerande forskning syftade frågorna till att ta reda på hur 

SCM och ECR i dagligvarubranschen påverkar små och medelstora butiker. Frågorna syftade 

även till att ta reda på om SCM/ECR samarbetet är väl anpassat för dessa butiker, samt om det 

har påverkat butikernas förmåga att skapa en konkurrenskraftig marknadsmix. Vi var noga 

med att utforma frågorna så att de inte var ledande vilket kan göras genom att undvika ja- och 

nej-frågor och istället låta frågorna vara öppna.  För att ge respondenterna en möjlighet att se 

över frågorna i förväg skickades intervjumallar via e-post till var och en av dem. 

Studien baseras huvudsakligen på primärdata i form av intervjuer. Primärdata innebär att 

forskaren går direkt till den primära informationskällan och datainsamlingen är skräddarsydd 

för en speciell problemställning (Jacobsen, 2002). Till viss del har även sekundärdata använts. 

Det är främst fallföretagens hemsidor och årsredovisningar som har granskats för att få en 

översiktlig bild av fallföretagen.  Eftersom sekundärdata är sammanställd av andra än 

forskaren är det viktigt att vara medveten om att det kan vara insamlat för andra ändamål än 

forskarens. Det är även viktigt att vara källkritisk till sekundärdata, men rätt använt är oftast 

en mix av primär- och sekundärdata att föredra eftersom det då blir en kontrollerande effekt 

(Jacobsen, 2002). 

Båda forskarna var närvarande vid alla sex intervjuer, som var trettio till fyrtio minuter långa, 

och utfördes på respondenternas arbetsplatser. Varje intervju spelades in med diktafon för att 

minska risken för feltolkningar under efterföljande analys. Intervjuerna transkriberades sedan 

i sin helhet vilket gav ett empiriskt material på cirka 65 A4-sidor. Transkriberingarna 

skickades sedan via e-post ut till respondenterna för att de skulle ha möjligheten att 

kontrollera att de uppfattats rätt. Därefter skrevs empirikapitlet och när vi märkte att det 

saknades uppgifter från några av respondenterna ringdes de upp och några kompletterande 

frågor ställdes. Då samtliga respondenter står i en slags beroendesituation till ICA eller 

Axfood, var det lämpligt att respondenterna och deras butiker skulle vara anonyma. På så sätt 

fick de frihet att kunna tala om grossisterna i både positiva och negativa ordalag. Mer 

information om respondenterna presenteras under stycke 2.2.2 Urval. 

Vidare genomfördes analysen i likhet med grundad teori, vilket enligt Bryman och Bell 

(2005) innebär att data analyseras på ett systematiskt sätt under forskningsprocessens gång.  

Materialet analyserades med hjälp av en analysmodell inspirerad av Miles och Huberman 

(1994). Det första stadiet, vilket Miles och Huberman kallar datareduktion, skedde parallellt 

med studiens gång. I det här stadiet sammanfattades och kategoriserades det transkriberade 

materialet från intervjuerna. Det andra steget i modellen, datapresentation, innebär att icke 

relevant data sållas bort och resterande data struktureras på ett tydligare sätt. Utgångspunkten 

för hur data presenterades i den här studien är den modell som sammanfattar referensramen.  

Ur den plockades återkommande teman ut som därefter fick bilda grunden för empirikapitlet, 

det vill säga det steg som Miles och Huberman kallar datapresentation. Det sista steget i Miles 

och Hubermans analysmodell innebär att slutsatser formuleras och prövas utifrån den 

behandlade datan i de två tidigare stegen. I den här studien delades det steget in i två kapitel; 

analys och diskussion. I analyskapitlet återfinns analyser och slutsatser kopplade till den 
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teoretiska analysmodell som presenterades i slutet av referensramen. Diskussionskapitlet 

innehåller mer spekulativa slutsatser kopplade till den empiriska datan. 

2.2.2 Urval 

Respondenterna i studien utsågs genom en process som kan liknas vid teoretiskt urval. 

Tillvägagångssättet är vanligt inom grundad teori där urvalet bör göras så att det kan anses 

relevant för teorin tills det att teoretisk mättnad uppstår (Bryman och Bell, 2005).  

Då studien syftade till att undersöka SCM/ECR i små och medelstora företag var det 

betydelsefullt att genomföra intervjuer med handlare till något av de allra minsta 

butikskoncepten.  I det här fallet valdes det minsta konceptet inom ICA, det vill säga ICA 

Nära, då dessa handlare under flera år arbetat med ett automatiskt orderläggningssystem. Som 

nämnts tidigare är automatisk orderläggning för tillfället aktuellt inom dagligvarubranschen. 

ICA handlare antogs därmed kunna ge sin bild av det allmänna SCM/ECR samarbetet men 

även svara på mer specifika frågor om automatisk orderläggning. Efter tre intervjuer med ICA 

handlare noterades att svaren från respondenterna liknade varandra och att ytterligare relevant 

data inte framkom. I och med det blev nästkommande steg att kontakta handlare som äger 

medelstora butiker. För att öka studiens bredd och för att inkludera större delar av 

dagligvaruhandeln valdes handlare med en annan grossist än ICA.  Följaktligen kontaktades 

handlare som hade Axfood som grossist, i det här fallet Hemköpshandlare med medelstora 

Hemköp.  Då automatisk orderläggning varit implementerat under flera år i Axfoods 

egenägda
3
 Hemköpsbutiker men av någon anledning inte nått ut till handlarna, var det 

intressant att få deras syn på automatisk orderläggning samtidigt som de kunde beskriva 

SCM/ECR samarbetet ur den medelstora butikens perspektiv. När intervjuer genomförts med 

ICA - och Hemköpshandlare hade data således samlats in från både små och medelstora 

butiker, vilket var en förutsättning för att uppfylla studiens syfte, samtidigt som en större del 

av dagligvarubranschens grossister täckts in. ICA och Axfood har femtio respektive sexton 

procent av marknadsandelarna (DLF Sverige). Ytterligare en viktig aspekt vid urvalet var att 

studien genomfördes på så kallade fria handlare som står utanför koncernen och följaktligen 

har en större frihet än vad egenägda butiker har. ICA och Axfood uppfyllde båda det kriteriet 

då de har avtal med fria handlare som driver sina butiker i aktiebolagsform, där handlaren 

själv äger alla eller majoriteten av aktierna. 

Enligt Bryman och Bell (2007) är det vanligt att urvalet i kvalitativa studier görs av 

bekvämlighetsskäl och på grund av praktiska aspekter. Respondenterna i den här studien 

kommer från olika delar av Östergötland på grund av tids- och kostnadsaspekten. Handlarna i 

studien kan ändå anses vara representativa för andra handlare inom samma butikskoncept 

åtminstone med avseende på att de gav relativt lika svar vid intervjutillfällena.  Det är svårt att 

avgöra vad som kan anses vara ett tillräckligt antal intervjuer i kvalitativ forskning. Det är en 

tidskrävande process på grund av den rent praktiska aspekten att ta sig till respondentens 

arbetsplats samt att utföra intervjun, men även det efterföljande arbetet i form av 

                                                 
3
 En egenägd butik är branschspråk för en butik som drivs och ägds av en koncern.  
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transkriberingar och sammanställning av det empiriska materialet. Efter sex intervjuer med 

ICA- och Hemköpshandlare noterades att svaren från respondenterna liknade varandra och att 

ytterst få nya aspekter framkom. Något som därmed kunde liknas vid teoretisk mättnad hade 

uppstått. 

Sammanfattningsvis utfördes tre intervjuer med ICA Nära handlare och tre intervjuer med 

Hemköpshandlare, vilka alla skedde i Östergötland. Samtliga handlare arbetade aktivt i sina 

butiker vid intervjutillfället och hade minst tio års erfarenhet i branschen. De hade alltså 

personligen varit med under de år som SCM/ECR utvecklats i branschen och antogs därmed 

ha viss uppfattning om hur det var tidigare. Vidare är vi medvetna om att små och medelstora 

företag kan definieras på olika sätt och att det i redovisningslagstiftningen definieras med 

antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Trots att en Hemköpsbutik i 

redovisningslagstiftningen inte kan anses vara ett medelstort företag, går det ändå att 

konstatera att det finns skillnad i storlek mellan en ICA Nära butik och en Hemköpsbutik. I 

studien antas alltså, givet dagligvarumarknadens struktur och branschens mått, att en 

Hemköpsbutik är ett medelstort företag och en ICA Nära butik är ett litet företag. 

2.2.3 Metodkritik  

Viktiga kriterier för att bestämma kvalitén på en studie är reliabilitet och validitet. Dessa mått 

har dock utvecklats för kvantitativa undersökningar vilket har gjort dess användbarhet på 

kvalitativa studier ifrågasatt (Bryman & Bell, 2007). Därför används de alternativa kriterier 

som Lincoln och Guba
4
 utvecklade som ett alternativ till reliabilitet och validitet och som de 

menar passar bättre för att bedöma en kvalitativ studie. De anser att kvalitativa 

undersökningar ger en bild av verkligheten och att det är fullt möjligt att det finns andra lika 

trovärdiga sätt att återge samma sorts fenomen. Kriterierna som de använder sig av är 

trovärdighet (trustworthiness) samt äkthet (authenticity). Enligt Bryman och Bell (2007) har 

äkthetskriterierna inte fått så stort genomslag och dess betoning på studiens bredare påverkan 

är kontroversiell. Därför analyseras studien inte i förhållande till äkthetskriterierna utan endast 

i förhållande till trovärdighetskriterierna. Guba och Lincoln delar in trovärdighet i fyra 

kriterier; tillförlitlighet (credibility), överförbarhet (transferability), pålitlighet (dependability) 

samt styrka och bekräfta (confirmability). 

Det finns flera möjliga redogörelser av en social verklighet vilket gör att det är 

tillförlitligheten i en redogörelse som bestämmer om den accepteras av andra (Bryman & 

Bell, 2007) . Det är viktigt att ge respondenterna möjlighet att verifiera att undersökaren har 

förstått dem rätt. För att uppnå tillförlitlighet är det också viktigt att forskningen görs i 

enlighet med de regler som finns. För att öka tillförlitligheten i studien spelades intervjuerna 

in och transkriberades sedan. Transkriberingarna lämnades därefter till respondenterna som 

fick möjligheten att kontrollera så att de uppfattats rätt. Enligt Bryman och Bell (2007) ökar 

sådan respondentvalidering studiens tillförlitlighet ytterligare. Eftersom intervjumallen 

skickades ut i förväg erbjöds också respondenterna att tänka igenom frågorna innan intervjun. 

                                                 
4
 Lincoln och Guba 1985 samt Guba och Lincoln 1994 i Bryman & Bell, 2007. 
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Därmed fick de mer tid på sig att minnas vilket minskade de negativa aspekterna av en 

retrospektiv studie som Jacobsen (2002) tar upp. 

Kvalitativa fynd speglar oftast den sociala kontext där studien utförts vilket kan leda till 

svårigheter att generalisera resultaten. Lincoln och Guba menar att det är upp till andra att 

bedöma om resultatet i en studie kan överföras i en annan kontext och att det är 

undersökarens uppgift att göra en ordentlig beskrivning av den kontext som studien verkar i. 

För att resultatet i studien skall vara överförbart på andra kontexter så finns, precis som 

Lincoln och Guba förespråkar, en beskrivning i empirikapitlet av de företag och den miljö 

som studien ämnat undersöka. Dessutom återfinns flertalet av de beskrivningar och 

reflektioner som gavs av respondenterna i referensramen vilket bör öka studiens överförbarhet 

då liknande resultat framkommit i tidigare studier med en annorlunda kontext. 

Pålitlighet innebär att forskningsprocessen tydligt dokumenteras. Pålitligheten i studien har 

förstärkts genom att tillvägagångssättet utförligt beskrivits och motiverats i metodkapitlet. 

Därmed kan undersökningsprocessen anses vara grundligt dokumenterad. Pålitligheten ökar 

även eftersom intervjuerna spelades in och transkriberades vilket medförde att forskarna inte 

enbart behövde förlita sig på anteckningar. Handledare och opponenter har även fått möjlighet 

att tillgå intervjumallar och transkriberingar så att de kunnat granska studiens 

tillvägagångssätt och rättfärdiga slutsatserna.  

Det är omöjligt att vara helt objektiv men för att studien ska kunna styrkas och bekräftas ska 

forskarna åtminstone kunna visa på att studien utförts i god tro. Det ska med andra ord tydligt 

framgå att forskarna inte låtit personliga värderingar påverka hur studien utförts och resultaten 

som härrör därifrån. I den mån vi varit medvetna om våra åsikter har vi försökt hålla oss 

objektiva. Det finns emellertid alltid en risk att undermedvetna åsikter kan påverka en studie. 

Vid intervjuerna lades därför stor vikt vid att ställa öppna frågor som inte var vinklade. 

Forskarna ska inte heller vinkla teorin så att den passar för de slutsatser som dragits. För att 

undvika att vinkla referensramen finns, i de fall där betydelsen kunnat tolkas på flera sätt, 

bakgrundsbeskrivningar om de studier som referensramen baserats på.  
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3 Referensram  

Kapitlet börjar med en redogörelse av Supply Chain Management och Efficient Consumer 

Response för att sedan beskriva en av de mest aktuella ECR aktiviteterna: automatisk 

orderläggning. Därefter presenteras strategilitteratur i form av Porters generiska strategier 

samt marknadsmixen. Avslutningsvis mynnar referensramen ut i en analysmodell. 

3.1  Dimensioner av Supply Chain Management  

Begreppet Supply Chain Management (SCM) dök upp i början av 1980-talet och har sedan 

dess definierats på en mängd olika sätt (Gibson et al., 2005). Än idag finns det ingen entydig 

definition av begreppet. En del definierar SCM som en strategi medan andra ser det som 

aktiviteter eller processer mellan företag. En vanlig uppfattning är enligt Gibson et al. (2005) 

att SCM innehåller både strategi och aktivitet/processer på något vis. De anser också att något 

samarbete mellan kund och leverantör bör finnas med i definitionen.  

Enligt Cooper et al. (1997) är grundtanken bakom SCM att suboptimering uppstår om varje 

aktör i försörjningskedjan endast eftersträvar att uppnå sina egna mål. SCM handlar om att 

integrera aktiviteter och målsättningar över organisationsgränserna för att slutligen optimera 

resultatet för hela kedjan. För att alla dessa aktiviteter ska kunna integreras genom 

försörjningskedjan krävs en viktig komponent: information. Enligt Cooper et al. (1997) är de 

flesta författare överens om att integrering av informationssystem samt planerings- och 

kontrollaktiviteter är de viktigaste funktionerna för SCM. Vidare indikerar de att 

informationsflödet mellan aktörerna i kedjan är nyckeln till ett bra samarbete. Vilken sorts 

information som flödar och hur ofta informationen uppdateras har en stark påverkan på 

försörjningskedjans effektivitet. Eftersom informationsutbytet mellan aktörerna i 

försörjningskedjan är grunden för ett bra samarbete är det intressant att titta på aktiviteter som 

är utformade för att förbättra informationsflödet mellan aktörerna.  

Ytterligare en viktig del av SCM är att försörjningskedjan har sin utgångspunkt i slutkundens 

konsumtion och att det är den som ligger till grund för flödet i hela kedjan. Paulsson et al. 

(2000, s.21) beskriver SCM med orden ”från mage till hage” och syftar därmed på en 

efterfrågestyrd kedja. Även Christopher (2000) belyser vikten av att leverantörskedjan ska 

vara marknadskänslig. Han menar att den snabbt bör svara mot den verkliga efterfrågan för att 

i slutändan skapa konkurrensfördelar i försörjningskedjan. Vidare menar Ballou (2007) att 

SCM består av tre dimensioner. Den första dimensionen är aktivitets- och 

processadministration vilket behandlar hanteringen av transporter och lager, det vill säga den 

mer traditionella logistikfunktionen. Den andra dimensionen är intern koordinering, vilket 

omfattar samarbete och relationsbyggande mellan olika funktioner i samma firma. Den tredje 

och sista dimensionen är enligt Ballou interorganisatorisk koordinering. Den behandlar 

samarbete och koordinering av produktflöden mellan de olika medlemmarna i 

försörjningskedjan, det vill säga mellan företag som har separata ägarintressen. 

Det står alltså klart att det finns en mängd olika definitioner och dimensioner av SCM. I den 

här studien används två definitioner eftersom dessa definitioner fångar viktiga, men olika 
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aspekter av SCM. Den första definitionen kommer från Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP). CSCMP är en global och professionell organisation som arbetar för 

att utveckla och sprida forskning och kunskap om SCM (CSCMP, a). De definierar SCM på 

följande sätt (CSCMP, b): 

“Supply chain management encompasses the planning and management of all activities 

involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management
5
 activities. 

Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can 

be suppliers, intermediaries, third party service providers, and customers. In essence, supply 

chain management integrates supply and demand management within and across 

companies.” 

Den andra definitionen som används i den här undersökningen är en definition av Mentzer et 

al. (2001, s.18). Definitionen grundas på en genomgripande litteraturstudie över tidigare 

forskares definitioner av SCM: 

”The systematic, strategic coordination of the traditional business functions and the tactics 

across these business functions within a particular company and across businesses within the 

supply chain
6
, for the purposes of improving the long term performance of the individual 

companies and the supply chain as a whole.”   

Båda definitionerna betonar att SCM handlar om att koordinera aktiviteterna mellan olika 

aktörer i försörjningskedjan. CSCMP:s definition förtydligar emellertid att det handlar om 

samarbete mellan alla aktörer i försörjningskedjan, såsom leverantörer, mellanhänder, 

tredjepartslogistiker och kunder, samt att det gäller att integrera både tillgång och efterfrågan i 

och mellan företag. CSCMP:s definition missar dessvärre en viktig aspekt av SCM, som 

Mentzer et al. (2001) betonar, nämligen att målet med SCM är att förbättra det långsiktiga 

resultatet för både det individuella företaget och försörjningskedjan i sin helhet. Studiens 

utgångspunkt är följaktligen att SCM är en strategi men också att det är aktiviteter, med 

målsättning att förbättra det långsiktiga resultatet, för det individuella företaget och 

försörjningskedjan i sin helhet. Fokus för den här studien ligger på det individuella företaget 

och främst på det specifika SCM samarbetet mellan ett led i försörjningskedjan, i det här fallet 

mellan grossist och butik. Det kan förklaras av att SCM inte enbart handlar om helheten utan 

också bör gynna de enskilda aktörerna.  

                                                 
5
 CSCMP (b) definierar logistics management som: “Logistics management is that part of supply chain 

management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverses flow and storage 

of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to 

meet customers' requirements.”  

6
 Där Mentzer et al. (2001, s.4) definierar supply chain som: ”A set of three or more entities (organizations or 

individuals) directly involved in the upstream and downstream flows of products, services, finances, and/or 

information from a source to a customer.”  
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3.1.1 Ytterligare aspekter av SCM  

Även då SCM är en accepterad och erkänd metod för att skapa effektivitet i 

försörjningskedjor finns det tillfällen då det inte är nödvändigt eller eftersträvansvärt. Bland 

annat innebär SCM i regel att relationerna mellan aktörer i en försörjningskedja utvecklas i 

takt med att samarbetet djupnar. Det kan emellertid finnas tillfällen då fördjupade relationer 

inte är nödvändigt. Dwyer et al. (1987) beskriver skillnaden mellan diskreta och 

relationsbetingade transaktioner. De menar att relationen mellan parter bör vara olika 

beroende på hur framtida och historiska faktorer ser ut.  Ett exempel de lyfter fram är när en 

kund köper ett äpple kontant av en torghandlare. De menar att det är ett bra exempel på en 

extremt diskret transaktion där parterna inte kommer ha något med varandra att göra i 

framtiden, då både köpet och leveransen är avklarad. Det är först i en relationsbetingande 

situation där parterna har framtida, eventuellt historiska, fördelar av att bilda djupare 

relationer med varandra som SCM kan vara aktuellt.  

Ytterligare en aspekt av SCM, framförd av Cox (2004), innebär att det även kan finnas 

problem i att hitta den ideala formen av värdeskapande, eftersom värde kan ta olika former för 

olika aktörer. Då SCM innebär att värde skapas för hela försörjningskedjan kan olika 

strukturer för värdeskapande medföra svårigheter. Därför är det inte i alla situationer 

nödvändigt att hantera hela försörjningskedjan. För särskilda aktörer kan det vid somliga 

tillfällen finnas anledning att lägga större fokus på enskilda affärsrelationer än på det 

övergripande SCM samarbetet.  

3.1.2 SCM i små till medelstora företag  

Under 1900-talet har det ofta varit fokus på stora företag och organisationer vilket lett till att 

små och medelstora företag (SME:s) kommit i skymundan och att det därmed skapats en 

ofullkomlig bild av kategorin. Mindre företag kan inte anses vara en förminskad version av ett 

stort företag bland annat därför att en person i ett litet företag ofta har flera roller på samma 

gång. Dessutom balanserar mindre företag oftare på de ekonomiska och finansiella gränserna 

(McGregor, 2005). Trots de stora företagens dominans inom forskningen under 1900-talet har 

det gjorts några studier på SME:s och SCM.  I följande stycke presenteras några av dessa 

studier.  

Till att börja med menar Arend och Wisner i en studie från 2003 att det finns en konflikt i hur 

SCM påverkar SME:s. De menar att SCM kan leda till kostnadsminskningar, ökad 

kundservice och ökad kvalité men att det samtidigt kan leda till att företaget mister 

differentieringsfördelar och att det blir svårare att styra företaget. Studien testar hypoteser 

relevanta för hur SME:s resultat påverkas av SCM och är baserad på en enkät utförd på chefer 

i produktionsorienterade företag i USA, Mexiko och Europa. Studien visar på att SCM 

aktiviteter kan ha en signifikant negativ påverkan på små och medelstora företags resultat. Det 

beror bland annat på att SME:s och större företag implementerar SCM på olika sätt. SME:s 

implementerade inte SCM med samma fokus på fysisk närhet till partners eller på att förbättra 

hela försörjningskedjans resultat. De hade också mindre fokus på att utöka försörjningskedjan 
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och involverade sig inte heller lika djupt, vilket ledde till att de fick ut mindre av 

partnerskapet. Vidare valde SME:s SCM partners utifrån kortsiktiga kriterier, som exempelvis 

om partnern hade Electronic Data Interchange (EDI)
7
 och var villig att integrera systemen, 

istället för att ha som mål att skapa ett långsiktigt och mer omfattande samarbete. 

Vidare har Söderberg och Bengtsson (2010) tittat på sambandet mellan SCM och 

mognadsgrad, det vill säga hur långt implementeringen av SCM har kommit, relaterat till 

finansiellt resultat hos små till medelstora leverantörer i svensk verkstadsindustri. Ökad 

mognadsgrad ska leda till en bättre SCM prestation vilket i sin tur ska leda till ett bättre 

finansiellt resultat. Ju högre mognadsgrad, desto bättre kontroll på resultaten, bättre 

prognostisering av mål, kostnader och resultat, bättre effektivitet i att nå uttalade mål, samt en 

ökad förmåga att föreslå nya och högre mål för prestanda. Resultaten av studien indikerar att 

det är en stark relation mellan SCM mognadsgrad och supply chain prestationen i SME:s samt 

att en högre mognadsgrad bör leda till förbättrat finansiellt resultat. 

Även andra forskare hävdar att det kan finnas barriärer och utmaningar för SME:s att anpassa 

sig till SCM samarbeten. Rahman et als. (2011) studie, som syftade till att identifiera barriärer 

som tillverkningsindustrin stöter på vid implementering av SCM, kom fram till att SME:s kan 

ha svårt att påverka andra aktörer i försörjningskedjan. Det tillsammans med bristande 

kunskap om SCM kan leda till att SME:s blir beroende av de andra aktörerna i 

försörjningskedjan och därmed får svårt att påverka den strategiska riktning som 

försörjningskedjan tar. Det står i kontrast till Arend och Wisners (2003) påstående om att 

SME:s inte använder SCM för att komplettera sin strategi. Rahman et als. (2011) studie 

visade även på att det var troligare att SME:s som inte hade högt fokus på strategiska områden 

såsom produktutveckling, kvalité och kundservice i större utsträckning ägnade sig åt SCM, 

ändå var dessa strategiska områden positivt associerade med SME:s resultat. Ytterligare en 

aspekt av studien var att SME:s  var mindre inriktade på att integrera systemen med andra 

aktörer i försörjningskedjan och att de var mindre inriktade på EDI och e-baserade lösningar 

både upp- och nedströms i försörjningskedjan. En orsak till det kan vara att de har dåligt 

förtroende för övriga aktörer i försörjningskedjan vilket gör att de är motvilliga till 

förändringar och ovilliga att dela information. Det kan även vara så att de inte har de 

finansiella och tekniska resurserna som krävs för att skapa system som möjliggör 

informationsutbyte i försörjningskedjan. Kostnaden för att införskaffa och installera dessa 

system kan helt enkelt vara för hög (Rahman et al., 2011). 

Enligt Vaaland och Heide (2007) finns det studier som indikerar att det är stor skillnad mellan 

vad som normalt anses vara viktiga SCM aktiviteter och den verklighet som SME:s verkar i. 

Enligt dem tyder det på att några av de viktiga verktyg och koncept som förbättrar 

försörjningskedjans konkurrenskraft inte uppmärksammas tillräckligt av företagsledare i 

SME:s. Vaaland och Heide har utfört en studie som identifierar vad företag anser är viktiga 

aspekter relaterade till planerings- och kontrollmetoder som stödjer SCM. I studien görs också 

                                                 
7
 EDI är elektronisk överföring av strukturerade data mellan två datasystem (EDI.se). 
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en jämförelse mellan SME:s och större företag. De kommer fram till att SME:s och större 

företag generellt är överens om vilka planerings- och kontrollsystem som är mest relevanta för 

att utveckla och upprätthålla konkurrenskraftiga försörjningskedjor. Det som skiljer stora 

företag och SME:s åt är bedömningen av hur viktiga metoderna för planering och kontroll är. 

Jämfört med stora företag är SME:s mindre nöjda med de metoder som används idag samt 

mindre optimistiska om att framtida behov kan tillfredställas, de bryr sig mindre om metoder 

som stödjer SCM relaterat till produktkvalité samt rationalisering av verksamheten och 

kapitalkostnaden. Vaaland och Heide (2007) menar också att SME:s ligger långt efter de 

större företagen när det gäller att införa de system och den teknik som kan anses vara 

avgörande för att upprätthålla SCM relationerna, vilket gör att SME:s står inför en signifikant 

risk att förlora konkurrenskraft. En lösning på det problemet kan vara att leverantörerna av IT-

lösningarna/systemen erbjuder helhetslösningar speciellt utvecklade för SME:s som 

framförallt innehåller implementeringshjälp och support. Andra lösningar kan vara att 

samarbeta horisontellt med andra SME:s för att på så vis dela på kunskap, resurser och 

kostnader eller att utveckla vertikala partnerskap i försörjningskedjan och implementera 

gemensamma planerings- och kontrollsystem för att på så vis minimera kostnaderna för 

informationsutbytet. Något som stärker det sista förslaget är Arend och Wisners studie (2003) 

som visade på att SME:s som i princip tvingas av en viktig partner att implementera SCM 

lyckas bättre än de som helt fritt kan välja att ingå ett samarbete. 

Det finns alltså en del forskning som tyder på att det kan finnas svårigheter för SME:s att ta 

till sig SCM samt att fullständigt utnyttja fördelarna som ett närmare samarbete kan ge. Det är 

viktigt att ha i åtanke att forskningen som hittills presenterats behandlar olika branscher och 

främst leverantörens synvinkel. Förutsättningarna för dessa företag och de som denna studie 

behandlar är ändå liknande varför det likväl är intressant forskning att titta på. Det finns 

emellertid även forskning om SCM specifikt för dagligvarubranschen, nämligen forskning 

inom Efficient Consumer Response (ECR). I nästa stycke presenteras begreppet mer ingående 

och följs sedan av forskning specifikt om ECR i SME:s. 

3.2 Efficient Consumer Response  

Begreppet Efficient Consumer Response (ECR) uppstod 1993 i USA med anledning av att 

dagligvaruhandeln ansågs vara alltför ineffektiv. Ineffektiviteten berodde bland annat på att 

aktörerna i försörjningskedjan betraktade varandra som konkurrenter samtidigt som det var 

dåligt fokus på konsumentens egentliga behov.  I början av 1990-talet var det, tack vare den 

snabba IT-utvecklingen, också möjligt att överföra och byta information mellan aktörerna i 

försörjningskedjan på ett effektivare sätt än tidigare (Hasselgren, 2003; Brockman & Morgan, 

1999).  

En rapport från 1993 av konsultfirman Kurt Salmon Associates betraktas vanligen som det 

första och viktigaste dokumentet för ECR:s uppkomst. Kurt Salomon Associates beskrev i 

rapporten en vision om ett ECR samarbete som skulle karaktäriseras av ett punktligt, korrekt 

och papperslöst informations - och produktflöde baserat på konsumtionen (King & Phumpiu, 



16 

 

1996). Rapporten delade ursprungligen in ECR i fyra kärnprocesser. Den första var Efficient 

Store Assortments, vilket syftade till att optimera lager och butikslokaler med fokus på 

samspelet med kunden. Den andra var Efficient Replenishment vilket hanterade optimering av 

tid och kostnader relaterat till påfyllnad och försörjningssystemet. Den tredje, Efficient 

Promotion, handlade om effektivisering av systemet relaterat till försäljning och 

marknadsföring. Den sista var Efficient Product Introductions, vilket syftade till att 

effektivisera produktutveckling och introduktion av nya produkter (Svensson, 2002). 

ECR har med tiden blivit en rörelse och finns idag över nästan hela världen. ECR rörelsens 

ambition har sedan starten varit att informera om möjligheterna för de olika aktörerna i 

dagligvarubranschen att samarbeta mer och utnyttja den teknologi som finns tillgänglig 

(Hasselgren, 2003). Den underliggande beskrivningen till ECR är som följer: 

”Working together to fulfil consumer wishes better, faster and at less cost 

=arbeta tillsammans för att uppfylla konsumentens önskningar bättre, snabbare och till lägre 

kostnad.” (Hasselgren, 2003, s. 4) 

Det är viktigt att ha i åtanke att ECR bör uppfattas som en grundstomme för mer specifika 

samarbeten mellan aktörer.  En teknik som utvecklats ur ECR är Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment (CPFR)
8
  men också Vendor Managed Inventory (VMI)

9
 och 

Continuous Replenishment (CR)
10

 är redskap som har i uppgift är att åstadkomma de fördelar 

som ECR förespråkar (Barratt, 2003). Dessa tekniker är alla exempel på Automatic 

Replenishment Program vilket är den praktiska innebörden av en efterfrågestyrd 

försörjningskedja. En ECR aktivitet som är aktuell i dagsläget är automatisk orderläggning
11

 

och även det är ett exempel på en teknik inom ECR samarbetet som möjliggör en 

efterfrågestyrd försörjningskedja . 

Det finns mycket att vinna för dagligvarubranschen genom att samarbeta då det är en industri 

med speciella krav på försörjningskedjorna. Bland annat är det viktigt med tidsreducering för 

att öka färskheten på varorna samtidigt som det handlar om att åstadkomma obrutna kylkedjor 

(Gustafsson et al., 2006). Fördelarna med ECR är tydliga och oavsett vilken del man talar om 

så eftersträvas effektivitet genom informationsutbyte och samarbete.  Enligt King och 

Phumpiu (1996) kan informationsteknologin leda till kostnadsbesparingar genom papperslös 

och mindre personalkrävande kommunikation vid orderläggning/mottagning, fakturering och 

                                                 
8
 CPFR innebär att alla deltagare i försörjningskedjan delar all relevant information/data och tillsammans 

hanterar planering och prognostisering (ECR Sverige, c). 

9
 VMI innebär att tillverkaren/leverantören har ensamt ansvar att styra kundens lager och påfyllnadsprocess 

(Barrat, 2003). 

10
 CRP är baserat på ett nära samarbete mellan leverantör och mottagare och har som mål att skapa ett effektivt 

produktflöde som minimerar lager och lagerhantering. Det uppnås genom att parterna kontinuerligt utbyter 

relevant data, såsom information om efterfrågan, lagernivåer med mera (ECR Sverige, c). 

11
 Se stycke 3.2.2 Automatisk orderläggning som ECR aktivitet för vidare förklaring. 
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betalning. Hasselgren (2003) menar också att om varu- och informationsflödet samordnas i 

alla led, så ska det rent praktiskt leda till sådana saker som en bättre produktmix, effektivare 

kampanjer, bättre exponering i butikshyllorna, färre slut i lager, färskare produkter, mindre 

svinn, mindre varulager, högre omsättningshastighet med mera. Trots stora fördelar med ECR 

så finns det givetvis också problem relaterat till begreppet. Det finns bland annat ofta barriärer 

i form av sociala och kulturella faktorer, där motviljan till förändring är ett av de 

huvudsakliga problemen för en lyckad ECR implementering. Även bristen på förtroende 

mellan affärsparterna samt potentiella orättvisor i fördelningen av kostnader och intäkter 

genererade av ECR kan upplevas som ett stort bekymmer (Hoban, 1993, i Svensson, 2002).  

Sammanfattningsvis kan ECR uppfattas som en branschspecifik variant av Supply Chain 

Management (SCM). Från ovanstående stycke kan urskiljas flera gemensamma och 

grundläggande drag inom fälten.  Precis som inom SCM där fokus ligger på att skapa en 

efterfrågestyrd försörjningskedja, är det även grundläggande inom ECR att produktflödet 

baserats på efterfrågan. Inom båda fälten ska det ske genom informationsdelning och 

samarbete i försörjningskedjan. Vidare återfinns, precis som i SCM, strategiska influenser i 

ECR.  Exempelvis är en av de fyra kärnprocesserna, Efficient Promotion, som presenterades 

tidigare, relaterad till försäljning och marknadsföring. Tidigare presenterades forskning på 

SCM i SME:s och nedan följer några studier om ECR relaterat till SME:s. 

3.2.1 ECR i små till medelstora företag 

Det finns forskning som antyder att storleken på företaget påverkar hur ECR mottas och hur 

effektivt samarbetet blir. Flera studier har gjorts med utgångspunkt från implementerings-

processen. Borcherts studie från 2002, utförd på den tyska livsmedelsindustrin, identifierar 

exempelvis problem med implementeringen av ECR samtidigt som en jämförelse mellan 

SME:s och större företag görs. Studien visar att den främsta anledningen till att SME:s avstår 

från att ingå ECR samarbeten är bristande kommunikation. En annan anledning är brister i 

företagets koordinering, såsom att metoder och verktyg inte är tillräckligt standardiserade. Det 

kan även finnas problem i försörjningskedjan, såsom otillräckligt samarbete och ojämn 

maktbalans. Ytterligare problem kan vara otillräcklig kunskap och engagemang från chefer.  

Vidare tyder forskning av Corsten och Kumar (2005) på att även då SME:s tjänar på att 

implementera ECR aktiviteter så känner de sig förfördelade. De anser att det är en orättvis 

fördelning av fördelarna och nackdelarna med ECR och att de får ut mindre nytta än de 

förtjänar. Corsten och Kumar (2005) undersökte vilken nytta leverantörer har av ECR 

samarbete med stora återförsäljare, samt gjorde en jämförelse mellan små till medelstora och 

större leverantörer. De kom fram till att leverantörerna ökade sitt ekonomiska resultat och 

utvecklade sina förmågor och styrkor i ECR samarbeten, oavsett om leverantören var stor 

eller liten. Corsten och Kumar menar dock att på grund av den höga kostnaden som det 

innebär att införa ECR så bör leverantörerna välja omdömesgillt vilka de ingår samarbete 

med. Ett partnerskap med pålitliga och smarta återförsäljare är att föredra.  
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Ytterligare en studie som sätter SME:s och ECR implementering i fokus är Martens och 

Dooleys studie från 2010. Studien som syftade till att undersöka om företagen i 

livsmedelsindustrin fick bättre operationell och finansiell prestation genom att införa ECR, 

indikerade att bruttovinstmarginalen var beroende av företagets storlek. Det pekade, enligt 

Martens och Dooley (2010), på att leverantörer tar mindre betalt av större kunder. Den 

prisfördel som större företag åtnjuter kan göra det svårt för små livsmedelsbutiker att ha 

konkurrenskraftiga priser. De menar att ECR införs oftare av stora företag därför att de små 

företagen har svårigheter att erhålla kapital, samt att stora företag har större nytta av 

teknikanvändning. Det visade sig även i studien att ROA (avkastning på tillgångar), ROI 

(kapitalavkastning), ROS (avkastning på försäljning), GM (bruttomarginal) var beroende av 

storleken på företaget. Ju större företag desto större avkastning på grund av skalfördelar. En 

slutsats som Martens och Dooley (2010) drog var alltså att storleken på företaget har 

betydelse, ECR är mer effektivt för större företag på grund av skalfördelar och 

informationsteknologi. 

Sammanfattningsvis så finns det, precis som inom forskningen kring SCM och SME:s, 

indikationer på att det även specifikt inom dagligvarubranschen har funnits problematik kring 

införandet av gränsöverskridande samarbeten för de små och medelstora företagen. Det är 

tydligt att storleken på företag kan ha betydelse för hur väl ECR samarbetet utfaller. 

Standardisering, dålig kunskap, ojämn maktbalans samt att det inte finns kapacitet att utnyttja 

skalfördelar är några anledningar. 

3.2.2 Automatisk orderläggning som ECR aktivitet  

Automatisk orderläggning (AO) är en ECR aktivitet som är aktuell i dagsläget eftersom det 

har eller är på väg att implementeras i de flesta svenska allivsbutiker. Automatisk 

orderläggning är ett system som används i detaljhandeln och som automatiskt genererar order 

när hyllvolymen är under en förutbestämd nivå (ECR Sverige, a). Det finns olika nivåer av 

dessa system. De mest avancerade orderläggningssystemen gör prognoser där de beaktar 

tidigare försäljning men även särskilda event, högtider, prisrabatter med mera. De har alltså 

ett mer avancerat prognostiseringsverktyg som tar hänsyn till underliggande faktorer i hur 

människor handlar. Syftet med automatisk orderläggning är, precis som med ECR, att skapa 

en efterfrågestyrd försörjningskedja (Angerer, 2005). 

Det finns både för- och nackdelar med automatiska orderläggningssystem. Fördelarna är att 

det kan reducera slut i hyllan
12

 samt leda till stora tidsbesparingar för personalen. I en av de 

första studierna som undersökte automatisk orderläggning fastställdes att automatiska 

orderläggningssystem reducerar slut i hyllan med åttio procent och minskar 

                                                 
12

 Branschens term för när kunden inte hittar den vara som söks i godtagbart skick, form, färg eller storlek på den 

förväntade platsen i butiken (ECR Sverige, a) 
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orderläggningstiden för de enskilda butikerna med upp till fem timmar per dag (Götz, 1999 i 

Angerer, 2005). En ytterligare fördel med automatiska orderläggningssystem är att det inte 

missar att beställa varor, vilket ibland människor kan göra (Angerer, 2005). De automatiska 

orderläggningssystemen innebär också att gissningsleken försvinner, det vill säga personalen 

behöver inte gissa hur mycket som kommer att gå åt under dagen, från det att beställningen 

görs till att butiken stänger (Chain Store Age, 2004). Enligt Angerer (2005) har automatiska 

orderläggningssystem stor potential men han menar samtidigt att det inte finns någon 

standardlösning som passar alla. Nackdelarna han nämner är att systemen är beroende av 

exakta lagernivåer, att butikerna får små och frekventare order, samt att behovet av teknik och 

tekniskt kunnande ute i butikerna ökar.  

Astrup och Kotzab (2010) menar att de automatiska orderläggningssystemens viktigaste 

uppgift är att reducera slut i hyllan. Vissa produkter kan vara svårare att hålla fullt i hyllan än 

andra. Det handlar främst om sådana produkter som är svåra att bedöma efterfrågan på, såsom 

impulsköp, säsongsvariationer, kampanjer med mera, men även produkter där hänsyn måste 

tas till svinn eller sådana som kräver speciella förvaringssätt såsom kylar och frysar (Aastrup 

& Kotzab, 2010). Konsekvensen av slut i hyllan kan vara förlorade försäljningsinkomster och 

kunder både för butik och för tillverkare. Kunder uppvisar olika beteenden när de möts av en 

tom hylla. Vissa går till en annan butik, andra köper ett substitut (det vill säga en annan 

storlek eller typ av samma märke) eller så byter de till ett annat märke. Det är också möjligt 

att de skjuter upp köpet till ett senare tillfälle eller helt och hållet låter bli att handla varan 

(Corsten & Gruen, 2003).  

Anmärkningsvärt är att Astrup och Kotzab (2010) menar att mindre butiker har mer problem 

med slut i hyllan än vad större butiker har.  Det beror bland annat på att mindre butiker 

vanligtvis är mer beroende av en person (ägaren) medan större butiker oftast har en mer 

formell hierarki med ansvaret delegerat till flera personer. En annan orsak är att större butiker 

har en större butiksyta vilket ger dem möjligheten att ta in nya produkter och att ändra om i 

butiken efter behov medan mindre butiker vanligtvis har svårigheter med att hitta plats för 

både tillfälliga kampanjprodukter samt nya produkter. Att minimera slut i hyllan är något som 

livsmedelsbranschen och butikerna arbetar mycket med.  

Den forskning som hittills presenterats om SCM/ECR hanterar dels 

implementeringsprocessen men även de aktiviteter och processer som syftar till att öka 

informationsflödet mellan aktörerna. Då studien inte enbart uppfattar SCM som aktiviteter 

och processer utan även som en strategi så kommer den andra delen av referensramen att 

behandla vilken strategisk riktning butiken har möjlighet att ta. I en studie gjord på 

Handelshögskolan i Stockholm framkommer det att allivsbutikerna måste förstå den lokala 

marknaden och navigera rätt gällande prissättning samt i slutändan konkurrera med något 

annat än priset (Sedenius, 2009). Arend och Wisner (2003) menar dock att det finns forskning 

som tyder på att små och medelstora företag inte använder SCM för att komplettera sin 

strategi. Därför utökas referensramen i följande stycken med Porters generiska strategier samt 

den traditionella marknadsmixen bestående av de 4P:na, produkt, pris, plats och påverkan 

(Kotler et al., 2009). 
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3.3 Livsmedelsbutiker och strategi 

Livsmedelsbutiker kan differentiera sig på flera olika sätt, bland annat genom läge, pris, 

service och kvalité på produktsortiment. Produktsortiment kan innebära flera saker i en 

livsmedelsbutik bland annat kvalitet på varorna, bredd/djupet på sortimentet samt kunnig och 

hjälpsam personal. Corstjens et al. (1995) menar att läge och service är av mindre vikt när 

långsiktiga och hållbara konkurrensfördelar ska skapas medan produktsortimentet och priset 

däremot är av stor betydelse. Det står i kontrast till en studie gjord av Handelns 

Utredningsinstitut som fastslår att pris, närhet och utbud är de tre viktigaste faktorerna när 

svenska hushåll väljer livsmedelsbutiker (Svensk Handel, 2009). 

Så kallade hard discount butiker (exempelvis, Lidl och Netto) har uttalade 

lågkostnadsstrategier. Deras strategier är att köpa in stora volymer, ha få artiklar i sortimentet 

och erbjuda en låg servicegrad i butiken, allt för att kunna hålla en lägre prisnivå än 

konkurrenterna (Colla, 2003).  Att konkurrera med pris är ofta mycket effektivt inom 

dagligvarubranschen (Corstjens et al., 1995). Hur kommer det sig då att inte alla butiker har 

en lågkostnadsstrategi? Svaret kan finnas i Michael Porters modell om generiska 

konkurrensstrategier från 1980. Modellen består av tre strategikoncept; 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering.  

Strategin om kostnadsöverlägsenhet växte fram under 1970-talet och innebär att ett företag 

försöker vara kostnadsledande inom den bransch de agerar i (Porter, 1980) . Målet med 

strategin är att hålla lägre kostnader än konkurrenterna för att på så sätt hamna i en position 

där man genererar ett bättre resultat än branschen i genomsnitt.  För att lyckas med strategin 

bör företaget ha en stor marknadsvolym, samt erbjuda ett brett sortiment som tilltalar en stor 

målgrupp, så att skalfördelar uppnås. Problemet med strategin är att endast en aktör i varje 

bransch kan vara kostnadsledande. Till skillnad från strategin om kostnadsöverlägsenhet är 

differentieringsstrategins huvudsyfte att erbjuda något unikt. Det kan handla om varumärke, 

service eller andra egenskaper. Porter menar att differentieringsstrategin är effektiv för företag 

som vill bli konkurrenskraftiga på marknaden. Genom att erbjuda något unikt och skapa 

märkestrohet blir kunderna mindre priskänsliga och företaget kan ta ut högre marginaler på 

sina produkter. Differentieringsstrategin är vanligen svår att kombinera med stora 

marknadsandelar eftersom exklusiviteten inom differentiering kan anses stå i kontrast till det. 

Porter (1980) menar dock att det i vissa branscher inte är omöjligt att kombinera 

differentiering med relativt låga kostnader och priser. De tredje av Porters generiska 

konkurrensstrategier, fokuseringsstrategin, innebär att en specifik geografisk marknad, 

köpgrupp eller del av sortiment väljs ut som underlag för företagets strategiska grund. Till 

skillnad från de andra två strategierna som syftar till att konkurrera i en viss bransch så 

fokuserar den här strategin på en viss målgrupp. Fördelen med strategin är att det går att nå 

segment på marknaden som inte är så hårt konkurrensutsatta. Fokuseringsstrategin kan utföras 

med kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller en kombination av dessa med utgångspunkt 

från en specifik målgrupp.  
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Butiker i dagligvarubranschen kan välja mellan alla tre strategierna men Corstjens et al. 

(1995) menar att det är viktigt att återförsäljarna av livsmedel är medvetna om vilken strategi 

de utövar, kostnadsöverlägsenhet eller differentieringsstrategin. Det stämmer överrens med 

Porter (1980) som hävdar att företag som inte tydligt väljer någon av strategierna riskerar att 

köra fast, vilket i slutändan kan innebära låg lönsamhet och små marknadsdelar för företaget. 

Risken är att företaget hamnar i en situation där de är tvungna att prisdumpa, för att inte mista 

de kunder som kräver låga priser och stora volymer, samtidigt som de tvingas avstå från 

affärer med höga marginaler då dessa istället går till konkurrenter med en tydligare uttalad 

differentieringsstrategi.  

Frågan är således om företag kan kombinera de olika generiska strategierna utan att köra fast. 

Porter menar ursprungligen att en kombination av kostnadsöverlägsenhet och differentiering 

avråds, men i artikeln What is Strategy? (1996) kompletterar Porter teorin om generiska 

strategier och presenterar då ett mer flexibelt synsätt. Där beskriver Porter de senaste 

decennierna som en tid då företag kommit att ställas inför nya utmaningar genom ökat behov 

av flexibilitet och snabba ageranden. En föränderlig marknad och större möjligheter att 

kopiera marknadspositioner gör att konkurrensfördelarna blivit mer temporära än tidigare och 

betydelsen av positionering mattats av. Porter (1996) menar att företag utför en mängd olika 

aktiviteter i sin verksamhet och att de med strategin kan kombinera dessa på olika sätt för att 

på så vis differentiera sig från konkurrenterna. I artikeln skiljer han på operationell effektivitet 

och strategi. Operationell effektivitet handlar om att utföra samma aktiviteter som sina 

konkurrenter men på ett bättre sätt, exempelvis mer kostnadseffektivt. Strategi och strategisk 

positionering handlar däremot om att utföra andra sorters aktivteter än sina konkurrenter eller 

eventuellt utföra aktiviteterna på ett annorlunda sätt.  

Porter (1996) betonar också att konkurrenskraft skapas när aktiviteterna stödjer och anpassas 

till varandra.  Det finns i huvudsak tre olika sorters anpassningar. Den första handlar om att 

aktiviteterna ska vara anpassade till företagets övergripande strategi. Den andra anpassningen 

handlar om att aktiviteterna ska stödja varandra så att de kan verka mot samma mål och 

därmed inte underminera varandra. Den tredje anpassningen handlar om optimering av 

prestationer vilket exempelvis innebär koordination och informationsflöde mellan 

aktiviteterna. Anpassningarna fungerar bäst då de bildar stukturer som är svåra för 

konkurrenter att kopiera. Det är då, menar Porter (1996), som långsiktiga och hållbara 

konkurrensfördelar kan uppnås. Avslutningsvis påpekar han att de generiska strategierna bör 

ha som uppgift att karaktärisera grundläggande strategiska alternativ, det vill säga att 

strategierna endast ska användas på en bred och förenklad nivå. Artikeln från 1996 

kompletterar därmed den ursprungliga teorin med ett mer flexibelt synsätt.  

3.3.1  Marknadsmixen  

Kombinationen av de åtgärder ett företag har för att differentiera kan klassificeras likt 

marknadsmixen. Marknadsmixen består traditionellt av fyra element som tillsammans ofta 

benämns 4P, det vill säga produkt, pris, plats och påverkan (Jobber & Fahy, 2006).  Feurst 

(1993) påpekar att de 4P:na inte kan ersätta varandra, en dålig produkt blir alltså inte bättre av 
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att priset sänks och ett för högt pris kan exempelvis inte kompenseras av bättre distribution. 

Han nämner även att utformningen av marknadsmixen är begränsad av företagets resurser. 

Det första P:et i marknadsmixen är produkt och det handlar om vilka produkter/tjänster som 

ett företag erbjuder. Enligt Corstjens et. al. (1995) kan allivsbutiker med fördel differentiera 

sig genom produkt, vilket innebär olika bredd och djup i sortimentet. Det kan handla om att 

erbjuda olika sorters varumärken, förpackningsstorlekar eller ekologiska och hälsoinriktade 

produktvarianter. Att differentiera sig genom produkt handlar dock inte bara om hur brett och 

djupt sortiment butiken har utan det kan även vara sådant som exponeringen av produkterna, 

butiksinredning, charkdisk, fräsch frukt- och gröntdisk med mera. Ytterligare sätt för butiken 

att differentiera sig är att erbjuda kringtjänster, vilket är något som har blivit ganska populärt 

de senaste åren. I dagens butiker kan det finnas allt från exempelvis ATG, bank, post, apotek 

samt receptbank (Vestin & Österberg, 2006). 

Det andra P:et i marknadsmixen är pris, det vill säga det pris som ett företag får för sin 

produkt eller tjänst. Feurst (1993) menar att priset är det konkurrensmedel som är lättast att 

ändra och till följd av det även lättast för konkurrenterna att följa. Priset kan sättas utifrån 

variabler som produktens kostnader, marknad och konkurrenter. Priset är inte det viktigaste 

för de företag som valt en differentieringsstrategi men det är dock inte oväsentligt. Kunder är i 

allmänhet relativt medvetna om vilket ungefärligt pris det är på varorna. De flesta vet till 

exempel att priset på mjölk ligger kring åtta kronor per liter. Om en butik börjar ta femton 

kronor för en liter mjölk så skulle få handla mjölk där, oavsett hur differentierad butiken är i 

övrigt. 

Till det tredje P:et, platsen, räknas var företaget är lokaliserat, men också hur produkterna 

transporteras i distributionskedjan samt vilka lagernivåer som hålls. Målet är att försäkra sig 

om att produkterna finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kvantitet.  

Distributionskedjan består av alla de företag och organisationer som varorna passerar innan de 

når slutkunden (Jobber & Fahy, 2006). Till platsen räknas även tillgängligheten till butiken 

såsom parkeringsmöjligheter och öppettider (Feurst, 1993). 

Det sista och fjärde P:et, påverkan, innefattar de åtgärder som ett företag kan ta till för att 

informera och påverka sina kunder. Sådana åtgärder kan vara annonsering, personlig 

försäljning, direktmarknadsföring, sales promotion och public relations (Feurst, 1993). 

Annonsering är ett opersonligt, enkelriktad meddelande i något massmedium. 

Direktmarknadsföring är reklam som sänds direkt till kunden, ofta direktadresserat. Sales 

promotion är säljstödjande åtgärder som används för att öka försäljningen ytterligare, exempel 

är produktdemonstrationer och andra aktiviteter för kunderna. Public relations omfattar alla 

åtgärder som syftar till att förbättra relationen mellan företaget och dess intressenter och 

omvärld i övrigt. Ett exempel på public relations för en allivsbutik kan vara sponsring av 

lokala idrottsklubbar (Vestin & Österberg, 2006). Ett annat sätt att påverka är att ha mer och 

kunnigare personal som kan hjälpa kunderna. En receptbank, som nämndes under P:et 

produkt, är även ett bra sätt att påverka kunden (Vestin & Österberg, 2006). 
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3.4 Analysmodell  

Sammanfattningsvis kan Supply Chain Management ses som en strategi men även som ett 

verktyg för att koordinera aktiviteter genom samarbete och informationsutbyte. Efficient 

Consumer Response är ett SCM samarbete utvecklat inom livsmedelsbranschen där det bland 

annat är viktigt att slutkundens konsumtion ligger till grund för flödet i försörjningskedjan. 

Det slutliga målet med SCM och ECR är att förbättra resultatet för hela kedjan men också för 

det individuella företaget. Från den litteratur som presenterats i kapitlet går det att identifiera 

ett antal fördelar och problem som kan uppstå vid SCM/ECR samarbeten för små och 

medelstora företag (se figur 1). Punkterna i figuren kommer att ligga till grund för strukturen i 

den första delen av analysen, där bland annat deras förhållande till varandra analyseras. En 

analys kring hur väl SCM/ECR är anpassat till branschens små och medelstora företag 

(SME:s), det vill säga allivsbutikerna, kommer också att utföras. 

 

Fördelar som kan uppstå ur SCM för SME:s 
(För leverantörer/tillverkare) 

 

 Kostnadsminskningar 
(genom ökat samarbete i 
försörjningskedjan) 

 Ökad kundservice 

 Ökad kvalité 

Problem som kan uppstå ur SCM för SME:s 

(För leverantörer/tillverkare) 

 

 Svårare att styra företaget 

 Svårt att påverka andra aktörer samt 
den strategiska riktning som 
försörjningskedjan tar 

 SME:s använder inte SCM för att 
komplettera sin strategi 

 Mista differentieringsfördelar 

 Har inte de finansiella och tekniska 
resurserna som krävs 
 

Fördelar som kan uppstå ur ECR/AO för 

SME:s 

 

 Kostnadsbesparingar 

 Mindre svinn 

 Mindre varulager 

 Högre omsättningshastighet 

 Bättre produktmix 

 Effektivare kampanjer 

 Bättre exponering i hyllorna 

 Minskat slut i hyllan 

 Tidsbesparingar för personalen 

 Missar inte att beställa varor 
 

Problem som kan uppstå ur ECR/AO för 

SME:s 

 

 Brist på förtroende mellan 
affärsparterna 

 Orättvisor i fördelningen av kostnader 
och intäkter 

 Ojämn maktbalans 

 Avsaknad av skalfördelar 

 Otillräcklig standardisering 

 Svårt att hitta standardlösning 

 Beroende av exakta lagernivåer 

 Ökat behov av teknik och tekniskt 
kunnande 

 

 

Figur 1. Effekter av SCM/ECR för SME:s 
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Som nämnts tidigare finns det även forskning som visar att SME:s inte lyckas använda SCM 

som ett komplement till sin strategi. I figur två sammanfattas vårt förhållningssätt till 

relationen mellan allivsbutiken, SCM/ECR och marknadsmixen. Figuren förutsätter att det 

finns förtroende mellan parterna i försörjningskedjan och ska tolkas som att det utvecklas två 

fält ur SCM/ECR samarbetet, det vill säga ett fält som innehåller gemensam strategi och 

marknadsföring samt ett fält som innehåller gemensamma system för informationsdelning och 

koordinering. De två fälten påverkar därefter butikens marknadsmix genom dels en 

direktpåverkan på marknadsmixen, det vill säga en del som butiken inte kan råda över, samt 

genom ytterligare en del som eventuellt lämnar utrymme för de enskilda allivsbutikerna att 

påverka sin egen specifika marknadsmix. Den andra delen av analysen kommer därmed 

behandla figur två för att således analysera vilket utrymme som lämnas åt allivsbutikerna att 

differentiera sig inom SCM/ECR samarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. SCM/ECR:s inverkan på marknadsmixen 
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4 Empiri 

I empirikapitlet presenteras först en genomgång av svensk dagligvaruhandel och några av 

dess butikstyper, vilket sedan följs av en redogörelse för studiens grossister ICA och Axfood, 

samt en kort presentation av fallföretagen. Avslutningsvis kommer en sammanställning av de 

sex intervjuer som utförts i studien. 

4.1 Svensk dagligvaruhandel 

Den svenska dagligvaruhandeln präglas av en stark koncentration där det i huvudsak är tre 

block som svarar för den totala parti och detaljhandeln: Axfood, ICA och 

Konsumentkooperationen/KF (Konkurrensverket, 2002). 2009 hade ICA femtio procent av 

marknadsandelarna på den svenska dagligvarumarknaden och var därmed den största aktören, 

se figur 3 (DLF Sverige). 

 

Figur 3. Marknadsandelar i den svenska dagligvarubranschen (DLF Sverige, egen bearbetning) 

Det finns en mängd olika sorters butikstyper och butiksstrukturer. Stormarknaden är ett 

varuhus med brett sortiment och externt läge med minst trehundra parkeringsplatser. Det ska 

vara övervägande självbetjäning och säljytan ska vara minst 2500 kvadratmeter 

(Konkurrensverkets rapport, 2002). Hit räknas de allra största butikerna såsom ICA Maxi och 

Coop Forum. Allivsbutiker (även kallade Supermarkets) är den vanligaste butikstypen på 

marknaden, hit hör medelstora butiker som Hemköp och ICA Supermarket, samt mindre 

butiker såsom ICA Nära och Coop Nära (Sedenius, 2009).  

Vidare har sedan 1990-talet, och stormarknadernas intåg på den svenska 

dagligvarumarknaden, allt fler traditionella livsmedelsbutiker, så kallade allivsbutiker, 

försvunnit. Enligt Handelns Utredningsinstitut så har dessa butiker minskat i antal med 

tjugofem procent och därmed kraftigast bland allivsbutikerna, medan bland annat 

servicebutiker klarat sig bättre (Lindgren, 2010). Trots den kraftiga minskningen omsätter 

allivsbutikerna ändå totalt mest, år 2009 var den totala omsättningen i den svenska 

dagligvaruhandeln 250 miljarder. Av den summan svarade de traditionella allivsbutikerna för 

43,6 procent (Sedenius, 2009). 

50%

16%

21%

13%

Marknadsandelar i Sverige 2009

ICA 50 %

Axfood, 16 %

Coop 21 %

Övriga 13 %
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4.1.1 ICA 

ICA AB är Nordens ledande detaljhandelsföretag och de har verksamheter i flera länder. Det 

är moderbolag för ICA koncernen och har som målsättning att kombinera stordriftsfördelar 

med entreprenörskap samt att skapa värde i hela försörjningskedjan. ICA AB:s intäkter 

kommer från varu- och tjänsteföring, butiker samt bank och fastigheter. ICA:s butiker drivs 

både som egenägda
13

 och som handlarägda, eller som en kombination av båda. I Sverige är 

den vanligaste modellen handlarägda butiker (ICA, a ). ICA AB är indelat i sju stycken 

divisioner varav en är ICA Sverige (ICA, b). 

ICA Sverige
14

 omsätter cirka 60 596 miljoner kronor per år genom att driva dagligvaruhandel 

tillsammans med fria handlare. Att vara fri handlare i samverkan innebär att handlarna driver 

och äger sina butiker själva men att det finns ett avtal mellan dem och ICA Sverige. ICA 

Sveriges uppgift är att göra gemensamma inköp och stötta handlarna i frågor om försäljning 

och effektivisering. Deras uppgift är också att förena butikernas marknadsföring samt ansvara 

för logistiken. ICA Sveriges affärsidé är att ”vara det ledande detaljhandelsföretaget med 

fokus på mat och måltider. Inom ICA Sverige finns butikskoncepten Maxi ICA Stormarknad, 

ICA Kvantum, ICA Supermarket, ICA Nära och ICA To Go. Sammanlagt finns det 1 349 

ICA butiker runt om i landet. ICA Nära konceptet innebär mindre butiker med bra service, 

anpassat sortiment och bra färskvaror. En ICA Nära butik har mellan 5 000 – 8 000 artiklar i 

sortimentet och en omsättning runt 15 miljoner kronor (ICA, c). 

ICA:s system för automatisk orderläggning heter Automatisk Order i Butik (AOB) och 

återfinns numera i nästan alla ICA butiker (Expert Systems, 2010). Systemet introducerades i 

början av 2000-talet och har sedan dess utvecklats och används idag på nästan alla 

produktgrupper. 

4.1.2 Axfood 

Axfood bildades år 2000 genom samgående av D&D Dagligvaror och Hemköp. Samtidigt 

skedde det även ett förvärv av Spar Inn Snabbgross, Spar Sverige och Spar Finland. Vid en 

konsolidering av verksamheterna bildades bolagen Willys, Hemköp, Axfood Närlivs och 

Dagab. År 2006 såldes Spar Finland och år 2008 förvärvades PrisXtra (Axfood, a). Idag 

består Axfood koncernen av kedjorna Hemköp, Willys, Willys hemma, PrisXtra, Handlarn, 

Tempo, Direkten, NetXtra, Axfood Närlivs, Axfood Snabbgross samt logistikpartnern Dagab 

(Axfood, b). 

Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Axfood har 

dels 230 egenägda butiker inom kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra, men de samarbetar 

även med cirka 840 handlarägda butiker inom kedjorna Willys, Hemköp, Handlarn och 

Tempo och som är knutna till Axfood genom avtal (Axfood, c). Partihandeln drivs genom 

Dagab och Axfood Närlivs. År 2010 omsatte koncernen 34 260 miljoner kronor (Axfood, e). 

                                                 
13

 En egenägd butik är en butik som ägs och drivs av koncernen. 
14

 ICA Sverige refereras i rapporten till antingen ICA eller ICA centralt.   
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Axfoods affärsidé är att "utveckla och driva framgångsrika matkoncept i Norden som vilar på 

tydliga och attraktiva kunderbjudanden" (Axfood, c). Enligt Axfood bygger deras strategi på 

de fem hörnstenarna lönsamhet, tillväxt, kund, miljö och socialt ansvar samt medarbetare och 

organisation (Axfood, d). Axfood vill vara det mest lönsamma bolaget på den svenska 

dagligvarumarknaden, vilket de ska uppnå genom bland annat kostnadskontroll i alla led och 

ökad automatisering i butiks- och logistikledet. De vill även öka sin marknadsandel och 

förstärka sin position som nummer två på den svenska marknaden, bland annat genom att 

utveckla en långsiktig och stabil affärsmodell för handlare. De ska förbättra kundupplevelsen 

genom att bland annat ha attraktiva sortiment samt bättre lokala och regionala 

kunderbjudanden. Axfood vill även arbeta för hållbar utveckling genom att minska sin 

klimatpåverkan och förbättra avfallshanteringen. Det sista de nämner som en hörnsten i sin 

strategi är att de har stolta och engagerade medarbetare och handlare som samarbetar i en 

kostnadseffektiv organisation. 

Dagab 

Dagab är logistikpartner till butikskedjorna Willys, Hemköp, PrisXtra, Tempo och Vi-

handlarna (Axfood, f). Dagab har två huvudlager, ett i Göteborg och ett i Stockholm, samt två 

färskvarulager, ett i Borlänge och ett i Jönköping. År 2010 omsatte de 25 701 miljoner kronor. 

Dagabs affärsidé är att ”bidra till att öka butikernas försäljning och lönsamhet genom 

effektiva, anpassade logistiklösningar”.  

Automatisk orderläggning, som inom Axfoodkoncernen går under namnet Autoorder, testades 

under 2007 framgångsrikt på åtta pilotbutiker i Willyskedjan. Systemet implementerades först 

i Willysbutikerna 2008 och sedan Hemköp. Nu tillämpas Autoorder i samtliga Willysbutiker 

och alla egenägda Hemköpsbutiker och fortsatt utveckling planeras (Axfood, h). I stället för 

manuella beställningar från butiken får Dagab direkt signaler om behovet av påfyllning av 

varor i respektive butik. 

Hemköp 

Hemköp är en butikskedja som ingår i Axfoodkoncernen. År 2010 omsatte de 8 800 miljoner 

kronor. Hemköps affärsidé är att ”utveckla Sveriges bästa matbutiker. Vi hjälper våra kunder 

att äta sunt och må bra”. Hemköpsbutikerna återfinns i centrala lägen, butiksytorna varierar 

från 400 till 4 000 kvadratmeter och antalet artiklar i butik är cirka 10 000-12 000. 

Hemköpskedjan hade i slutet av år 2010 65 egenägda och 82 handlarägda butiker (Axfood, g). 

4.1.3 Respondentföretagen 

ICA Nära butikerna i studien har 140-310 kvadratmeter försäljningsyta, mellan sex och åtta 

anställda samt 3 000-6 000 artiklar, vilket gör att de kan kategoriseras som små 

livsmedelsbutiker. Hemköpsbutikerna i studien har 1 000- 1 700 kvadratmeter försäljningsyta, 

16-20 anställda och 11 000-14 000 artiklar, vilket gör att de kan kategoriseras som medelstora 

livsmedelsbutiker. ICA 1, 2, 3 har haft automatisk orderläggning i två till sex år medan 
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Hemköp 6 endast har haft det i sex månader. Hemköp 4 och 5 använder i dagsläget inte 

automatisk orderläggning. 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

I nedanstående stycke följer en sammanställning och redogörelse över vad respondenterna 

uttryckt i de intervjuer som genomförts. Stycket är uppdelat i huvudrubrikerna samarbetet, 

strategi och marknadsföring samt automatisk orderläggning. 

4.2.1 Samarbetet 

Styrning & självständighet  

Det är oklart om respondenterna känner sig fria att ingå samarbete med ICA och Axfood. ICA 

1 menar att det gäller att följa de spelregler som ICA har satt upp, som exempelvis att ha ett 

visst grundsortiment. Hemköp 4 menar att de inte fritt kan välja att ingå samarbete när det 

gäller att leasa utrustning och hembudsrätt. Däremot är det inget tvång att vara med på 

gemensam fakturering och lönebearbetning eller Autoorder. De kan inte välja grossist, men de 

kan ha leverantörer utanför det.
15

 Hemköp 5 säger så här: 

”Jaa… det är klart vi är ju rätt så fria… eller det vi följer det är vi nog tvungna att följa 

annars skulle det inte fungera. Och är det något som saknas så skaffar man ju sig den 

möjligheten på annat håll.” 

Hemköp 6 säger att han inte fritt kan välja att ingå samarbete. Han menar att han har förbundit 

sig till ett avtal och att han därmed måste följa det i möjligaste mån. Vidare känner 

respondenterna till viss del att de samarbeten som de har med sina grossister påverkar deras 

självständighet. ICA 2 säger så här:  

”Ja i visst fall, men ändå inte egentligen. Vi driver ju våra butiker som egna företagare och 

det finns ju centrala ramar som är uppsatta. Det är ju som vi pratade om inledningsvis, man 

köper ett koncept. Så här funkar det att driva ICA butik… och det är de spelreglerna som man 

ska hålla sig till.” 

ICA 3 tycker inte att deras självständighet påverkas eftersom de bland annat får ha eget 

sortiment. Hemköp 6 säger att han anser att han har större frihet än de egenägda butikerna och 

att han kan ta ut svängarna mer, vilket han upplever som positivt. Hemköp 4 menar att det är 

både och med friheten. Bland annat blev det problem när han ville ha automatisk orderlägging 

på kolonial
16

 men inte på färskvaror: 

                                                 
15

 ICA:s och Axfoods automatiska orderläggningssystem fungerar endast på de varor som ICA/Axfood lagerför. 

Om butiken väljer att ha varor från exempelvis lokala leverantörer så måste butiken själv lägga ordern hos den 

leverantören helt oberoende av grossisten och det automatiska orderläggningssystemet. 
16

 Kolonial innebär sådana varor som ej klassificeras som färskvaror eller kemiska produkter (tvättmedel med 

mera), det vill säga exempelvis torrvaror och konserver.  
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”Dom ville ha med färskvaruavdelningen och jag tycker inte att färskvaror i ren Autoorder 

funkar som det ska, jag tycker att det är för dyrt. Och dessutom var det fel avdelning, för till 

lax och rökt lax, det har dom en leverantör som heter Falkenberg, som Axfood till en viss del 

äger. Och det är ju därför dom vill ha in den avdelningen naturligtvis. Och vi har inte ens det 

sortimentet inne… så att det sprack.” 

Förtroende 

Respondenterna känner överlag att de har förtroende för Axfood/ICA men de anser inte att 

grossisterna alltid arbetar för deras butiks bästa. Hemköp 4 menar att han har förtroende för 

Axfood medan Hemköp 5 säger att de inte arbetar för butikernas bästa men att de nog gärna 

vill det. Han menar att det beror på att de har en stor press från aktieägare att tjäna pengar och 

tar som exempel att de är dåliga på att hyresförhandla därför att de inte ”tar i” som de borde. 

Hemköp 6 säger så här: 

”... jag har förtroende för deras arbete totalt sätt. Men att de jobbar för min butiks bästa, det 

tycker jag inte.” 

Han tar även upp ett exempel som visar på att de inte arbetar för hans butiks bästa: 

”Jag fick tag i den här lokalen bredvid här och det var lite snabba puckar annars skulle den 

blivit uthyrd till någon annan. Så jag hade ju två månaders förberedelsetid och sen kommer 

det upp på central nivå, genom en regionchef som vi ska ha. Och han hade inte tid att sätta 

sig in i det här ärendet, så om tidigast ett halvår kunde han kolla om vi kunde ta den lokalen. 

Men så funkar det ju liksom inte.” 

Vidare säger alla ICA Handlarna att de har förtroende för sin grossist och deras arbete. I 

intervjun med ICA 3 framkommer det emellertid en annan aspekt på förtroende. För ICA 

handlarna är det så att ICA tar betalt för alla varor automatiskt genom så kallat autogiro, vilket 

innebär att pengarna dras från deras konto utan att respondenterna själva behöver göra något. 

ICA 3 menar att han ändå måste gå in och kontrollera att rätt saldo dragits i förhållande till 

fakturorna.   

”Ja, de har autogiro. Men det måste man ju kolla, det är ju inte att lita på. Alla kan ju göra 

fel så man får ju ändå kolla och följa upp det där varje månad.” 

Kostnads och intäktsfördelning  

Respondenterna från Hemköp tycker inte att kostnaderna och intäkterna är rättvist fördelade 

mellan butikerna och Axfood. Hemköp 4 tycker att de egenägda butikerna får mer resurser än 

de privatägda och Hemköp 5 anser att grossisten tar för mycket pengar emellan i de centrala 

förhandlingarna med leverantörer. Hemköp 5 menar att de förr kunde göra en bra deal direkt 

med leverantörerna men på grund av grossistens centrala förhandlingar kan de inte längre det. 

Anledningen är, enligt Hemköp 5, att leverantörerna har pressats ner i pris så långt det bara 

går av grossisterna så att det inte finns något utrymme kvar till andra förhandlingar. Hemköp 

5 säger att det nu är generellt lägre priser jämfört med förr men att han förr, i just sin butik, 
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kunde ha lägre priser än de andra butikerna. Samtidigt tycker han att han får betala ett relativt 

högt pris för varorna och att prissänkningarna hos leverantören därför endast gynnar Axfood: 

”Och sen kan man väl inom parantes säga att grossisten tar för mycket i mellan, men man får 

leva med det. En större butik är losers idag emot vad han var för tio år sedan. Förr då gjorde 

man egna klippköp. Men nu är systemen… vi brukar säga det, att företagen har dragit ner 

brallorna, de har inga pengar kvar.” 

Hemköp 6 säger så här: 

”… men proportionerligt tycker jag att de tjänar mer pengar på min rörelse än vad jag tjänar 

själv på min rörelse. Och det tycker jag är lite snedfördelat. Om man går in och kollar på 

Axfoods årsredovisningar och jämför det mot ICA, hur mycket ICA tjänar. Axfood tjänar 

alltså dubbelt så mycket pengar och vi är ju inte hälften så stora än gång. Nu har ju ICA gjort 

det på ett lite annorlunda sätt … men de har ju hög lönsamhet Axfood på den omsättning som 

de har.” 

Till skillnad från Hemköpshandlarna är ICA 2 och 3 positiva till kostnads- och 

intäktsfördelningen mellan butikerna och grossisten. De menar att de får betala för vissa 

tjänster men att de också får valuta för pengarna. ICA 1 är mer negativ men påpekar samtidigt 

att han inte har den insyn som krävs för att avgöra om kostnader och intäkter är fördelade 

rättvist. 

Standardisering 

ICA 1, 2 och 3 tycker att samarbetet generellt är bra anpassat för ICA nära konceptet. ICA 1 

skulle dock vilja att det automatiska orderläggningssystemet anpassas så att det fungerar 

bättre på säsongsvaror. ICA 2 nämner att det kan vara problem med volymer och storlekar 

och saker som är framtagna, exempelvis skyltpaket och önskar att marknadsföringen anpassas 

lite grann till konceptet. Vidare menar han att just i det automatiska orderläggningssystemet 

inte finns så mycket problem och att det inte behövs några anpassningar, utan det är snarare 

han som behöver anpassa sig till systemet.  

ICA 3 tycker att samarbetet har blivit bättre anpassat än det var tidigare, exempelvis så är 

planogrammen
17

 mer anpassade till området där butiken ligger medan de förr utgick från en 

viss omsättning. Vidare nämner han att ICA kan vara dåliga på att följa upp hur systemen 

fungerar i butiken så att han istället måste ta kontakt själv, samt att om han vill ha hjälp med 

något så kostar det. Han tycker ändå att han får bra hjälp med det han betalar för. Hemköp 5 

tycker att systemen och samarbetet fungerat bra för butiken i stort sett. En sak han emellertid 

tänkt på och som inte fungerar bra är att det kan ligga flera artikelnummer på samma vara, 

eller att en vara har utgått utan att det uppdaterats automatiskt i systemet. 

                                                 
17

 Planogram är ett schema över produkters placering i en butikshylla. 
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ICA 3 tycker att det går att få till anpassningar när det behövs och tar upp ett exempel där ICA 

ordnade så att de kan lägga förhandsorder inför storhelger i AOB vilket de förr fick göra den 

traditionella vägen med papper: 

”Nä vi har ju hela tiden kommunikation med ICA och det har ju blivit bättre och bättre.” 

Hemköp 6 säger även han att samarbetet fungerar bra. Han tycker att det är ganska bra 

anpassat för hans butik men att det samtidigt blir bättre och bättre. Bland annat tar han upp att 

han kommer att kunna välja sortimentet bättre i framtiden utifrån de behov som han vet att 

hans kunder har. 

4.2.2 Strategi och marknadsföring 

Pris 

Det finns möjlighet att påverka prissättningen i butiken anser Hemköp 4, 5 och 6. De talar 

dock om att en del produkter har så kallade strategiska priser som de måste följa. Hemköp 5 

upplever de strategiska priserna som en fördel och hjälp för butiken men medger samtidigt att 

det aldrig skulle falla honom in att ha strategiska priser på vissa varor. 

”Strategiska priser det är en hjälp till oss att det har kommit till… och dem följer vi. Sen är 

det ju så, vissa saker kan jag inte acceptera där, Coca-Cola 1,5 liter… att jag skulle sälja det 

med noll marginal, skulle aldrig falla mig in.” 

Även Hemköp 4 antyder att han här och var går in och fixar till marginaler men säger också 

att det inte är något som grossisten uppskattar. ICA 2 upplever att det inte finns stort utrymme 

att påverka prissättningen i butiken men tror däremot att det är allivsbutiker likt hans som 

tjänar på att det numera sker centrala förhandlingar. Han utrycker också visst missnöje mot att 

man ibland centralt går ut med att sänka priserna: 

”Äh, det kan handla om man centralt ska gå ut och sänka priserna inom ICA och man tycker 

att det inte passar i min butik. Det kanske jag inte har råd med helt enkelt, det kanske kostar 

mig för mycket, att det kanske inte är rätt väg att gå för just den här butiken utan att man ska 

bli bättre på något annat istället, än att bara börja skala av på marginalerna.” 

Till skillnad från ICA 2, upplever ICA 3, att det finns stora möjligheter att bestämma 

prissättningen i butiken och han påpekar att det är en viktig del av handlarkonceptet. ICA 1 

säger att det finns rekommenderade priser, en så kallad prisfil, men att det är upp till 

handlaren själv att följa dessa. Däremot måste de följa prissänkningar på egna märkesvaror
18

. 

Vidare upplever Hemköp 5 att det har blivit svårare att förhandla till sig bra priser från 

leverantörerna. Han menar att priset redan har pressats ner så långt det går i Axfoods centrala 

förhandlingar och att Axfood själva stoppar mellanskillnaden i egen ficka: 

                                                 
18

 Egna märkesvaror (EMV) är varor som grossisterna själva tagit fram och som oftast säljs under 

butiksvarumärket, såsom ICA och Hemköp. Axfoods lågpris EMV kallas dock för Eldorado. 
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”Förr då gjorde man egna klippköp… Förut kunde man göra en kampanj, vi köper tre pallar 

av det här och sen gör man ett jättebra pris. Idag är det här jättebra priset... det finns i hela 

Sverige. Och då är det två kronor dyrare än vad det skulle varit om jag skulle gjort det själv 

för ett antal år sedan. Men då är det som jag sa, många gånger ställde man sig frågan om 

man gav för mycket... nu vet man att man hela tiden ger för mycket…” 

Han påpekar även att det nu för tiden finns mycket färre företag som levererar eftersom så 

många har blivit utslagna på grund av att grossisterna och kedjorna inte tagit in dem i sitt 

centrala sortiment. Hemköp 6 säger, till skillnad från Hemköp 5, att det har blivit lättare att 

göra klippköp och det även är något som han arbetar mycket med. Hans mål är att kunderna 

alltid ska kunna hitta något som de inte behöver till ett väldigt bra pris, vilket han menar ökar 

butikens försäljning.  

Produktmix 

Inom Axfood finns det ett grundsortiment som handlarna är tvungna att ha i butiken, 

resterande sortiment får de själva bestämma. Inom ICA får handlarna förslag till ett 

grundsortiment som det sedan är upp till dem att följa. Samtliga av de tillfrågade upplever att 

det finns stort utrymme att påverka sortimentet. Hemköp 4 och 5 antyder att de inte alltid 

följer det uppsatta grundsortimentet och att en och annan vara inte finns inne på grund av att 

den säljer för dåligt och att de medvetet därför plockar bort den. Hemköp 4 uttrycker också att 

han inte är nöjd med grundsortimentet medan Hemköp 6 anser sig till nittio procent nöjd. Han 

säger:  

”Ja till nittio procent är jag nöjd. Sen är det ju dom här kantbollarna som inte, jag menar 

dom vill att jag ska ha fyrtiofem liters barnvälling som jag säljer en per år, och det kan ju inte 

jag ha hemma liksom och dom kantbollarna är man ju inte nöjd med, men till nittio procent är 

jag jättenöjd.”  

Hemköp 6 berättar också att han har möjlighet att påverka när han inte är nöjd med 

sortimentet: 

”…och sen kan man ju ringa och påverka. Vi har ju både marknadsråd och förtroenderåd, 

och så känner man ju dom som sitter där uppe och bestämmer vilket sortiment man ska ha, så 

man kan ju ifrågasätta. Ska vi verkligen ha den här varan i sortimentet? Sen är ju Hemköp 

ute och gör lite konceptuppföljningar. Då kollar dom på vilka varor som går ut i datum i 

butikerna. Sen sammanställer dom en lista en gång i månaden då och upptäcker dom att ja, i 

femton butiker så har dessa tjugo artiklar gått ut i datum då är det ju inget vi ska jobba med 

nånstans, utan då får dom ihop ett rätt så bra sortiment, ett levande sortiment.” 

Samtliga respondenter tycker att lokala leverantörer är något som är viktigt. ICA 3 framhäver 

att det i första hand beror på miljöskäl medan de övriga respondenterna talar om vikten av 

lokal förankring. ICA 1 säger så här: 

 ”Sen känner jag att det är viktigt att ha lokala leverantörer för att profilera sig lite just här.” 
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 Hemköp 4 uttrycker sig enligt citatet nedan: 

”Man ska vara schysst mot de stackarna som håller på med det där. Nä… men det är ju alltså 

mycket honungshandlare och frukt och grönt handlare som håller på och latchar lite […]Det 

är lite roligt också att gynna dem, plus att det alltid är några kunder som känner dom där 

också.” 

ICA 2 menar att det är viktigt att ha lokala varor i sortimentet för att kunden ofta bryr sig om 

var varan kommer ifrån. Han menar att det till och med ibland är viktigare för kunden att 

känna till ursprunget på varan än att den är ekologiskt odlad. Enligt ICA 1 och Hemköp 4 och 

6 har trenden gått mot att ha ett mindre antal lokala varor ute i butikerna. ICA 1 säger: 

”…man köpte ju mer varor från olika håll förr, det gjorde man ju, och framförallt gjorde 

även små butiker det, och det är ju inte så vanligt idag utan, ja säg att vi har fem-sex andra 

leverantörer förutom ICA, men då kanske det var tjugo.” 

Samtliga respondenter menar att de är fria att ha så många lokala leverantörer de önskar i 

sortimentet. Samtidigt menar ICA 3 att det är smidigare att hantera det sortiment som beställs 

genom autoordersystemet och Hemköp 5 säger att det inte är praktiskt att ha många lokala 

leverantörer:   

”Ja, det kan vi ju... men sen är det inte praktiskt.  Följer vi Axfoods koncept så bryr de sig inte 

vad vi gör utöver det. Vill man sticka ut så har man ju mer, men sen är det lite lömskt då. Det 

går åt att man är vaken när man handlar av andra. För att på Axfoods grejer, när det blir en 

höjning på det, då kommer det automatiskt in i burken. Men om vi tar Eklunds Chark till 

exempel, om han höjer fem procent, då får man ett meddelande om att nu går varorna upp 

fem procent. Är man inte vaken där då, då kanske de gör två höjningar om året och sen går 

man in och tittar, fan vi har inte varit med här. […] Så det är lite svårare, så man måste vara 

vaken där.” 

Hemköp 6:s  förklaring till att det finns färre lokala leverantörer i hans butik är:  

”Det är väl egentligen också att dom här stora blocken jobbar kanske mer med 

inköpsorganisation och leverantörerna måste bli godkända där uppe för att få leverera till 

oss. Sen så tror jag att konkurrensbilden har blivit tuffare, så det finns ju mycket mindre 

lokala leverantörer också. Det handlar ju egentligen om att det blir sånt prisfokus då, allting 

ska bli så billigt som möjligt då. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för konsumenten.”  

Han säger också att han måste ha koll på lokala leverantörer själv när det gäller 

prisuppdatering och sådant. Hemköp 4 och 5 menar att de har en konkurrensfördel jämfört 

med de allivsbutiker som drivs som egenägda butiker eftersom de har möjlighet att bestämma 

sortimentet till en större del. Hemköp 5 uttrycker sig: 

”… det är ju efterfrågat till viss del får man väl säga. Och det är klart, som i vårt läge här då, 

när vi har en egenägd längre ner på X-gatan så kan ju vi erbjuda ett större sortiment, ett 

bredare sortiment. Det är ju en konkurrensfördel för oss då.” 



34 

 

Hemköp 4 säger:   

”Vi tog in ett kravodlat sortiment ifrån X i somras. Vi ska ta in en, han kör från april till 

september ungefär och odlar själv, det är ju liksom dundersuccé lokalt. Och det hade jag ju 

aldrig kunnat göra om jag hade varit egenägd. Så det är stor skillnad faktiskt.”  

Hemköp 6 menar att det som hänt i branschen de senaste sex åren har påverkat hans sortiment 

till att bli mer enhetligt med andra butikers men samtidigt minskat utrymmet för honom att ha 

egna leverantörer.  

Kringtjänster 

Ett sätt att differentiera sig är att ha kringtjänster. Hemköp 4 berättar att de har planer på att 

börja med att köra ut varor till kunderna, vilket emellertid redan ICA 2 och 3 gör. ICA 3 har 

också på eget initiativ investerat i en receptautomat. ICA 2 och Hemköp 5 är de enda av 

handlarna som har kringtjänsten ”post-i-butik” men både Hemköp 6 och ICA 1 utrycker att de 

skulle vilja ha det. Hemköp 4 och 6 upplever det som om grossisten inte styr möjligheter till 

att ha ”post-i-butik” medan Hemköp 5 anser det motsatta:  

”Ja, tyvärr gick de in och la sig i det nu förra året… och det är som vanligt, som jag började 

med, att när systemet förändrades för sju åtta år sedan, att allt de lägger sig i, kostar lite mer 

va. Och vad det gäller postavtalet så vart det sämre när de la sig i…” 

Vidare säger han: 

”… Axfood, ICA och Coop har tecknat centrala avtal och jag är helt övertygad om att Axfood 

dragit in tvåhundra miljoner på det här som de inte släpper ut till handlarna, men det har jag 

inget bevis för. […] Det finns ju ingen anledning, har man haft 250 000 i ersättning ena året 

och plötsligt får 125 000 det här året. Det är sinnesjukt att ta ett sådant åtagande... Så vi 

överväger att sluta med posten.” 

Angående kringtjänster anger Hemköp 6 att de har catering och tillverkar lunchlådor. Han har 

också på eget initiativ utvecklat en idé om att dela ut trisslotter till sina trognaste kunder. 

Projektet är något som Axfood följer noga. Hemköp 6 menar att:  

”Ju mer service som jag kan erbjuda mina kunder, desto mer handlar de i min butik, det är 

jag helt övertygad om.” 

Exponering 

Det råder delade meningar om de gemensamma planogrammen som finns är en effektiv hjälp 

när butiken ska exponera sina varor. ICA 3 menar att planogrammen inte har fungerat bra 

men att de håller på att förbättras genom att bli anpassade till det område som allivsbutiken 

ligger i. Hemköp 6 är också förhoppningsfull och tror att planogrammen kommer att bli bättre 

i framtiden när de ska bli mer anpassade för olika butiker. Hemköp 4 menar att 

planogrammen är väldigt bra men säger sedan att det inte är något de använder sig av.  
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Hemköp 5 menar att de till viss del använder sig av dem men att de inte går att använda fullt 

ut: 

”När vi plockar om en hylla då går vi in och kollar vilka produkter som finns, men så funkar 

det inte att plocka som de har ritat, för det är gjort på ett kontor. De är ett stycke från 

verkligheten.” 

Hemköp 5 säger uttryckligen att ett bra sätt att få kunder till butiken är att arbeta aktivt med 

exponeringen av varor. Han menar att det är viktigt att göra butiken intressant. Bland annat 

nämner han den manuella fiskavdelningen som ett sätt att genom fräsch exponering locka 

kunder till butiken. Hemköp 4 berättar att han öppnade upp delikatessen när han tog över 

butiken och medger att delikatessen är ett sätt att loka kunder till butiken genom att erbjuda en 

lyxigare shoppingrunda. ICA 1 berättar att det går att köpa coachning centralt om han vill ha 

hjälp med att lägga upp butikslayouten: 

”…och sen kan man köpa tjänster. Om man till exempel vill bygga om en avdelning kan man 

köpa coachning från ICA. Då kommer det ut, ofta en tjej, och tittar på det här och sitter med 

datorn, och tittar vad vi har sålt i burken och sen lägger hon upp ett sortiment därefter, så det 

är himla bra. Men då kostar det pengar… men det har jag gjort några gånger också.” 

Marknadsföring 

Samtliga handlare uppger att de har annonserat i lokaltidningar. ICA 1,3 och Hemköp 6 säger 

emellertid att det inte ger så mycket som det gjorde för ett antal år sedan och att de därmed 

inte gör det lika frekvent nuförtiden. ICA 2 och Hemköp 4 menar att det är mycket kostsamt 

och tidskrävande att sköta lokal annonsering. ICA 2 säger: 

”Jag har gjort egna flygblad och tidningsannonser, men det är kostsamt och tar otroligt 

mycket tid när man ska göra något sånt. Och vi har ju ett rätt digert program med olika typer 

av marknadsföring som ligger i botten hela tiden. Så det känns som att man som liten butik 

nästan har fullt med att följa upp de aktiviteterna som är där.”  

Angående om det finns utrymme att göra egna kampanjer så uttrycker sig Hemköp 6:  

”Ja, det gör det. Fast det är klart, det är ju rätt tuffa centrala kampanjer så man gör ju inte 

så många egna kampanjer. För det gäller ju att hänga med i nyheter och det som går på TV-

reklamen och lyfta fram det…” 

Trots att Hemköp 4 upplever det som tidskrävande att annonsera lokalt har han nyligen ökat 

antalet annonser i veckan och Hemköp 5 planerar att göra detsamma inom en snar framtid. 

När det gäller de centrala marknadsföringskampanjerna så upplever ICA 3 att de börjar bli 

bättre, Hemköp 4 att de varken är bra eller dåliga, Hemköp 5 att han inte alls är nöjd med dem 

och Hemköp 6 att det finns stora problem med kampanjerna. ICA 2 menar att han inte alltid 

tror på dem men att han ändå hoppas kunna gynnas av dem i det långa loppet: 
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”Men däremot om vi går ut centralt och marknadsför något, med TV-reklam i hela Sverige, 

så måste jag också vara en del av det och då får man hoppas att man i det stora hela vinner 

någonting, fast jag som individ inte tror på det.” 

Hemköp 4 säger att han blir ”påtvingad marknadsföring” men säger samtidigt att det är bra. 

Han menar att man som egen handlare inte orkar göra flygblad varje vecka som man gjorde 

förr och därför är det helt okej med gemensamma kampanjer. Vare sig Hemköp 4 eller 5 

känner att de kan vara med och påverka de centrala kampanjerna. De nämner båda att det 

finns ett marknadsråd som ska arbeta för handlarnas sak men ingen av respondenterna 

utrycker stort förtroende för rådets arbete. 

ICA 2 och 3 säger att det finns möjlighet att påverka den direktadresserade marknadsföring 

som går ut. ICA 2 menar att han kan göra den mer personlig genom att exempelvis sätta in en 

bild på personalen. Han menar också att det är ett bra verktyg när det händer något särskilt i 

butiken som kunderna bör bli informerade om, exempelvis en ombyggnad. ICA 3 säger att 

han utöver den direktmarknadsföring som följer med ICA-kortet också skickar ut SMS till 

kunder när det kommit in klippvaror.  

Vidare upplever ICA 1 och 2 samt Hemköp 4 och 5 att det är svårare att få säljare från de 

leverantörer som går via grossisten att utföra aktiviteter och produktdemonstrationer i deras 

butiker, vilket de överlag tycker är synd.  Hemköp 4 säger: 

”Dom (säljarna) har egna pengar och kan göra egna aktiviteter med mig. [...] Men det är inte 

ofta dom har pengarna, men ibland kan dom ha pengarna att sätta lokalt i butiken.” 

Hemköp 6 säger att det fortfarande finns möjlighet att utföra aktiviteter och 

produktdemonstrationer, samtidigt som han är övertygad om att leverantörerna hellre utför det 

senare i större butiker där det finns fler kunder. Han tror att produktdemonstrationer är något 

som lockar kunder till butiken men säger samtidigt att det inte alltid behöver vara så. Han 

förklarar sedan att det är viktigt att ha en trivsam butik men även att hans kunder ofta är 

stressade och gärna vill komma ut ur butiken så fort som möjligt. Han medger också att han 

ibland utför egna produktdemonstrationer. ICA 2 och 3 menar att de inte har så mycket yta 

över för produktdemonstrationer. ICA 2 betonar att hans butik inte uppfyller de krav som 

miljö- och hälsoskyddsmyndigheten ställer för vissa sorters produktdemonstrationer, vilket 

enligt honom, kan vara att en anledning till att stora butiker med större rättigheter prioriteras 

av leverantörerna. 

Angående hur handlarna lockar kunder till butiken uttrycker sig Hemköp 4: 

”Men jag tror ändå, i en sån här stad, att det är väldigt mycket det här med kundkontakt, att 

man sköter kundkontakten, och att man känner kunderna, man hejar på dom så att dom 

känner sig välkomna. Jag tror att det är jätteviktigt i en sån här liten stad. Plus att man måste 

synas lite ute också själv, man måste vara med i en del föreningar och sånt där. Hänga ut sig 

lite grann, vara med på möten och visa sig, man får inte vara för anonym i en liten ort.” 
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Hemköp 6 säger att hans största marknadsplats är trottoaren och för att få in folk i butiken 

gäller det att ha ett bra erbjudande där. Han uttrycker sig:  

”Men största marknadsplats är ju faktiskt trottoaren utanför där folk går förbi. Och då gäller 

det att ha ett bra erbjudande så att kunderna hittar in och jag försöker jobba lite mer med 

klipp på tuggummi och grejer som vi hittar billigt, som vi kan kränga iväg billigt och rätt 

mycket av. Och det har ju gått utanför systemet.” 

4.2.3 Automatisk orderläggning 

Missar inte att beställa varor 

Alla respondenter svarade att de föredrar automatisk orderläggning framför manuell, även 

Hemköp 4 och 5 som inte ännu har det. ICA 1 säger att det är mycket enklare att driva butik 

tack vare automatisk orderläggning. ICA 3 berättar att det var mycket jobb med det i början 

och att det var en inkörningsperiod på nästan två år. Hemköp 6 berättar att de har haft 

svårigheter med att hitta rätt rutiner. Även ICA 2 uttrycker att det var lite osäkert i början: 

”Ja, nu finns det ingen återvändo. Men i början var man lite tveksam, kommer det verkligen 

fungera på mjölk till exempel där vi får leverans sex dar i veckan? Men jag är positivt 

överraskad, AOB är framtiden.” 

ICA 2 berättar också att han som handlare inte syns lika mycket ute i butiken sedan AOB 

infördes utan att han istället har hamnat mer bakom datorerna ute på lagret: 

”Förut hade vi en handterminal när vi gick runt och köpte (beställde) varor. Och på det sättet 

var det rätt bra, för då var man i butiken och då syntes man även som handlare. Idag hamnar 

man mer och mer bakom datorerna här ut på lagret. För även om det är automatik i det så 

måste man gå in och titta på dem. Så det har blivit så att man hamnar mer och mer bakom.” 

En positiv aspekt på automatisk orderläggning som ICA 1, 2, 3 och Hemköp 6 betonar är att 

den inte missar att beställa varor. Även om någon är sjuk eller borta så genereras det en order 

och sänds iväg i alla fall. Hemköp 4 menar dock att flexibiliteten i företaget minskar vid 

automatisk orderläggning. Dels kan man vilja minska lagernivåerna i hyllorna för att frigöra 

kapital vid likviditetsbrist vilket inte skulle gå att göra lika smidigt med systemet installerat. 

Han tar även upp att han inte skulle kunna ”hårdfronta”
19

 före inventering för att få ner 

lagernivåerna när allting ska räknas. Hemköp 5 upplever inte att automatisk orderläggning 

verkar fungera bra för de butiker knutna till Axfood som hittills har systemet och därför 

tänker han vänta tills det fungerar bättre innan han själv inför det. Han säger:   

”… det som jag kritiserat är att jag fattar inte varför Axfood måste prova sig fram, ICA har ju 

haft det i över tio år. Och jag hör ju på dem som har börjat med det, det fungerar ju inte 

                                                 
19

 Att fronta varor innebär att man ordnar så att varorna i hyllan står längst fram och att det inte är några hål. 

Med hårdfronta menar Hemköp 4 att han minskar lagernivåerna i hyllan så att det endast står några få produkter 

längst fram istället för att hela hyllan är full. 
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riktigt bra och det kan inte jag få in i mitt huvud, varför det inte ska fungera bra när det 

funnit så länge i system, ja inte i våra men i branschen då…” 

Kostnader 

I fem av sex intervjuer framkommer det att respondenterna anser att det är stora kostnader 

förknippade med informationsdelningen mellan butikerna och grossisten. Det är bara Hemköp 

6 som säger att kostnaderna inte är en tung börda eftersom han har budgeterat med dem. 

Hemköp 4 berättar att de privatägda Hemköpsbutikerna måste leasa alla datorer, kassor och 

all utrustning av Axfood. Han säger att det beror på att allting måste vara uppdaterat för att 

det ska fungera och att det inte är säkert att ”snåla handlare” köper in nya grejer. Dock så 

säger Hemköp 4 att införa just automatisk orderläggning inte skulle kosta mycket alls, ”bara 

10 000 i utbildningskostnader”, därför att resten redan ligger på systemen och att det bara är 

att sätta igång. 

Vidare menar ICA 2 att alla butiker i princip är tvungna att ha automatisk orderläggning och 

de butiker som inte kan ta installeringskostnaden försvunnit: 

”Har man inte idag AOB så finns man inte. För några år sedan var det så att man var i ett 

läge att de här jättesmå butikerna som inte genererade så mycket pengar och inte hade 

muskelkraften att investera i nya datakassor och datasystem, de la ju ner eller blev ett annat 

koncept utanför ICA. Men det är väl kanske tio år sedan. De blev Nära Dej och mer 

kioskliknande.” 

Det är lite oklart om kostnaderna har minskat sedan ICA 1, 2 och 3 införde automatisk 

orderläggning därför att ingen av dem har utfört några mätningar på effekterna. Alla tre 

respondenter nämner att de avgifter som de betalar till ICA för att de ska hålla igång och 

underhålla systemen är höga. ICA 1 menar dock att han har kunnat hålla igen lite på 

personalkostnaderna eftersom det går åt mindre tid att beställa. ICA 3 säger att 

personalkostnaderna har ökat något eftersom de har ökat omsättningen samt att 

varulagerkostnaden har ökat men att omsättningshastigheten samtidigt har ökat. Även ICA 1 

säger att omsättningshastigheten har ökat. 

Svinn 

ICA 1, 2 och 3 säger alla att färskvarusvinnet har minskat tack vare automatisk orderläggning. 

ICA 1 säger att när de lade ordern manuellt så beställde de ofta lite för tidigt och att systemet 

istället beställer exakt när det behövs. ICA 2 menar att det var mer av en gissningslek innan 

de började med automatisk orderläggning. ICA 3 berättar att systemet prognostiserar utifrån 

data åtta veckor tillbaka i tiden vilket han menar att de aldrig själva gjorde och tack vare det 

har färskvarusvinnet minskat. Hemköp 6, som har implementerat automatisk orderläggning 

relativt nyligen, berättar att svinnet ökade till en början men att han är helt övertygad om att 

svinnet kommer att minska över tiden. 

Hemköp 4 och 5 som inte har automatisk orderläggning tillfrågades istället om det är mer 

eller mindre svinn nu, jämfört med förr. Hemköp 5 svarade att det är mer svinn därför att folk 



39 

 

är mer fokuserade på bäst före datum. Hemköp 4 svarade att det är mindre svinn, dels därför 

att det inte är samma lönsamhet som förr så att butikerna har tvingats att minska svinnet, men 

det är även bättre inläggningsgrad i datorn som gör att de har bättre koll på varorna. En sista 

aspekt han tar upp är att de säljer mer för halva priset därför att det är en annan mentalitet med 

miljöfrågor och resursutnyttjande idag. 

Tidsbesparingar 

ICA 1 och 3 menar att orderläggningstiden har minskat sedan de införde automatisk 

orderläggning, medan ICA 2 säger att han inte sparar någon tid. ICA 1 berättar att de går in 

och kontrollerar ordern innan den sänds iväg och ibland ändrar han ordervärdena fast han vet 

att han borde låta bli därför att systemet oftast har rätt. ICA 3 berättar att det kunde ta två-tre 

timmar att lägga en order på måndag, onsdag och fredag, men att det nu tar ungefär en 

halvtimme per gång. Däremot går även han in och kontrollerar ordern, han har dock sagt ifrån 

till personalen att de inte bör ändra ordervärdena. ICA 2 har en säsongsbutik och går ofta in 

och kontrollerar orderförslaget och korrigerar det: 

”Ja... det var också en sån sak man kunde se och vi är inne och pillar ganska mycket. Men det 

är nog meningen att man inte ska vara inne och skruva så mycket på saker och ting, för man 

ska inte behöva lägga så mycket tid på det, men man gör kanske det av gammal vana.” 

ICA 2 och 3 tar även upp aspekten att det är mer noga att lagersaldot i hyllorna är korrekt och 

att de lägger mer tid på att kontrollera det än förr. Samtidigt säger ICA 1, 2 och 3 att 

lagernivåerna har sjunkit sedan de införde automatisk orderläggning. ICA 2 berättar att av de 

varor som han köper av ICA så går 72,5 % med full automatik. Måltalet är dock att 85 % av 

de varor han beställer av ICA ska gå via det automatiska orderläggningssystemet. Enligt 

honom kan orsaken till att många butiker inte är uppe i måltalet vara: 

”Jag tror att det finns många handlare som kanske tycker att det varit krångligt, för det är 

inte helt enkelt, och att man tycker att det fungerade väldigt bra innan, och man såg inte 

fördelarna… Och varför ska man ändra på något som fungerar väldigt bra, och man tjänar 

egentligen inte så mycket tid faktiskt.” 

Slut i hyllan och beroende av exakta lagernivåer 

Hemköp 5 menar att det är mycket viktigt att man aldrig har slut på artiklar. Han säger att han 

förr i tiden hade större fokus på hög omsättningshastighet än vad han har i nuläget. Han menar 

också att kunden förväntar sig att det finns ett bra sortiment med mycket artiklar. Även ICA 1 

säger att det är mycket viktigt att undvika slut i hyllan för att på så sätt öka försäljningen. Han 

går själv runt i butiken och kontrollerar att det ser fullt ut i hyllorna.  ICA 2 menar också att 

det är viktigt att undvika slut i hyllan. Hemköp 4 betonar att det kan finnas anledningar att 

inte ha fullt i hyllan, exempelvis om butiken har dålig likviditet. 

ICA 2 samt Hemköp 4 och 5, tycker att det blivit lättare att undvika slut i hyllan eftersom 

grossisterna blivit bättre på att se till så att det inte är slut på grossistlagret. Hemköp 6 säger 
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också att det är lättare men anger att skälet är att grossisten är bättre på att skicka 

ersättningsvaror och att de datoriserade systemen är till stor hjälp för att undvika hål i hyllan.  

ICA 1, 2 och 3 säger alla att det är mindre slut i hyllorna sedan de började med automatisk 

orderläggning, men att de måste sköta lagerinventeringarna ordentligt för att systemet ska 

fungera. Trots det har ICA 1 och 2 inte ökat sina inventeringar efter att de infört systemet, 

men som nämnts ovan lägger de mer tid på att kontrollera att lagersaldot i hyllorna är korrekt. 

ICA 3 däremot har ökat sina inventeringar. Han berättar att om man punktinventerar, det vill 

säga att man inventerar månadsvis, så behövs inte den obligatoriska helårsinventeringen som 

skatteverket annars kräver. ICA 1 menar dock att det inte alltid finns tid för 

punktinventeringar i en liten butik: 

”…men det kräver ju att du har lite tid och ja, att du är rätt strukturerad. Du ska helst ha nån 

som bara jobbar med det. Och små butiker har ju lite svårare för det, för man gör ju så 

mycket annat.” 

ICA 2 säger så här angående punktinventeringar: 

”Känner man att man har den tiden i schemat så sparar man ju den kostnaden som uppstår 

vid den stora inventeringen en gång om året i stället.” 

Tekniskt kunnande  

Avslutningsvis tycker respondenterna generellt att de får tillräckligt med support av 

Axfood/ICA i de system som de använder. Hemköp 4 säger att det finns en IT-support och att 

de är ”riktiga proffs”. Även Hemköp 5 menar att förutsättningarna finns: 

”Ja, absolut du... det man inte hänger med på är att man inte har tagit till sig av det. Det är 

ju en rätt så stressad och rörig tillvaro så det blir ju att om, det här var inget kul va, då 

struntar man i det. Eller ja, det blir inte den prioritering det skulle ha…” 

Hemköp 6 säger att det fungerar bra men att han gärna skulle se att det fanns lite mer 

uppföljningsutbildningar. 

”… man tar ju inte åt sig allt när allt är nytt. Utan en vidareutveckling kan man väl säga då, 

när man väl har jobbat i systemet, så är det lättare att ta till sig dom finesser som finns i 

systemet. Först vill man bara lära sig grunderna.” 

ICA 2 tycker att det skulle vara en fördel med fler interaktiva utbildningar: 

”Ja och det finns ju utbildningar. Det är nog viktigt att man löpande utbildas i systemet. Det 

ICA hållit på med är ju interaktiva utbildningar och det är ju jättebra för oss små butiker som 

inte har möjlighet att skicka personalen till Stockholm. Så det vore väl det då... ännu mer 

interaktiva utbildningar.”  
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5 Analys 

Analysen har sin utgångspunkt i den analysmodell som presenterades i stycke 3.4. Först 

relateras de fördelar och problem som kan uppstå ur SCM/ECR i små och medelstora företag 

till resultaten i den här studien. Därefter förs en diskussion om butikernas möjlighet att 

utforma marknadsmixen i förhållande till SCM/ECR samarbetet vilket avslutningsvis mynnar 

ut i en utveckling av analysmodellen.   

5.1 Fördelar som kan uppstå ur SCM för SME:s 

Arend och Wisner (2003) menar att Supply Chain Management (SCM) samarbeten kan leda 

till kostnadsminskningar, ökad kundservice och ökad kvalité för de små och medelstora 

företagen. Det är svårt att utifrån den här studien fastställa om SCM faktiskt lett till ökad 

kundservice och kvalité eftersom det är väldigt godtyckliga begrepp. Många av de punkter 

som analyseras i det följande indikerar att kundservice och kvalité antingen har ökat eller 

minskat vilket gör att det inte går att dra en slutsats om effekten totalt sett är positiv eller 

negativ. Det är även svårt att uttala sig om det har skett kostnadsminskningar, för de små och 

medelstora butikerna, i och med SCM samarbetet. En intressant aspekt att lyfta fram, 

angående kostnadsminskningar, är emellertid att ingen av de handlare som hittills infört 

automatisk orderläggning har gjort någon uppföljning på vare sig kostnaderna eller intäkterna 

relaterat till systemet. Ingen av dessa handlare tycks heller tagit del av några centrala 

uppföljningar med anledning av automatisk orderläggning.  

Vidare angående kostnadsminskningar är en effekt av det mer avancerade SCM samarbetet 

inom branschen att det numera sker förhandlingar med leverantörer på central nivå. Dessa 

förhandlingar har påverkat handlarnas varukostnader eftersom grossisterna har större 

förhandlingskraft än de enskilda butikerna. Det verkar emellertid som att det är mer positivt 

för de allra minsta butikerna att förhandlingarna numera sker centralt, eftersom de inte har 

styrkan att själva förhandla fram låga priser. För de medelstora Hemköpsbutikerna är det inte 

lika självklart att de centrala förhandlingarna är odelat positiva, åtminstone enligt Hemköp 5. 

Han menar att han har relativt stor förhandlingskraft och därför betalar mer för vissa varor nu 

än vad han gjorde tidigare, vilket således innebär att delar av varukostnaderna har ökat på 

grund av SCM samarbetet. Följaktligen kan det vara så att ju mindre en butik är desto mer 

tjänar den på de centrala förhandlingarna. Det kan emellertid vara så att storleksskillnaden 

mellan de små ICA butikerna och de lite större Hemköpsbutikerna inte har så stor betydelse i 

det här fallet, utan att det snarare handlar om hur bra respektive grossist är på att förhandla, 

och att de centrala förhandlingarna först får olika effekt när storleksskillnaderna är mer 

påtagliga, exempelvis när det gäller skillnaden mellan en stormarknad och en ICA Nära butik.  

5.2 Problem som kan uppstå ur SCM för SME:s 

Arend och Wisner (2003) påpekar att SCM kan medföra att det blir svårare för små och 

medelstora företag (SME:s) att styra över sig själva. Huruvida det har blivit svårare för 

handlarna att styra sina butiker, med anledning av det allt mer avancerade SCM samarbetet i 
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branschen, går att relatera till flera punkter som framkommit i intervjuerna. Till att börja med 

tycks det vara en allmän uppfattning hos respondenterna att handlare måste hålla sig till vissa 

spelregler på grund av de avtal de har med sina grossister. De får inte helt fritt välja att ingå 

samarbete med dem och därmed torde deras möjligheter att själva styra företaget påverkas.  

En aspekt som lyftes fram av alla Hemköpshandlare var relaterat till grundsortimentet. De 

menar att de är tvungna att ha ett grundsortiment, vilket därmed rent konkret innebär att det 

förhindrat dem att fullt ut styra sitt produktsortiment. Men trots att Hemköpshandlarna enligt 

avtal ska hålla sig till ett visst grundsortiment uttrycker två handlare att de inte följer den 

delen av avtalet fullt ut, vilket tyder på att det ändå hos vissa respondenter finns ett behov av 

att styra sortimentet mer än vad som är tillåtet. Vidare angående sortimentet uttrycker ICA 

handlarna att de är nöjda med den variant som anpassats till dem, det vill säga att de får ett 

förslag på sortiment men som de inte nödvändigtvis måste följa. ICA 3 uttrycker till och med 

att han känner att han driver butiken självständigt i och med att han får styra sortimentet på 

egen hand.  Sortimentet är emellertid en angelägen fråga för butikerna som förknippas med 

självständighet och som tycks vara en viktig del att kunna styra över. 

En annan aspekt av att det har blivit svårare för handlarna att själva styra sina företag är att 

det numera sker centrala förhandlingar med leverantörer på grund av SCM. Förhandlingarna 

tycks påverka handlarnas förmåga att styra sina allivsbutiker på två sätt, dels kostnadsmässigt 

men också genom att det indirekt minskat handlarnas möjligheter att bestämma butikens 

priser på egen hand.  När förhandlingarna skedde mellan enskilda butiker och leverantörer 

innebar det att handlarna kunde påverka varukostnaderna genom att bland annat vara duktiga 

förhandlare. Kostnaderna låg alltså i handlarnas händer på ett helt annat sätt än i dagsläget. 

Som nämndes i stycke 5.1 är det emellertid viktigt att ta hänsyn till det faktum att ICA 

handlarna tycker att de centrala förhandlingarna är en positiv sak eftersom de inte har en 

fördelaktig förhandlingsposition på egen hand då de driver små butiker. Det tycks således som 

om att handlarna har fått ge upp en del av sitt inflytande över kostnaderna på grund av de 

centrala förhandlingarna men att det också har lett till generellt lägre kostnader ute i 

butikerna. Här är det tydligt att SCM kan leda till positiva effekter men att det även kan 

innebära att SME:s kan komma att behöva ge avkall på något annat, i det här fallet kontrollen 

över varukostnaden. 

Det andra sättet som de centrala förhandlingarna påverkat handlarnas förmåga att styra sina 

butiker är genom att det numera finns en gemensam strategi gällande prissättningen. Ett 

exempel på en gemensam prisstrategi är de strategiska priser
20

 som Hemköpshandlarna måste 

tillämpa. Handlarna uttrycker att de är positiva till de strategiska priserna, vilket kan tyda på 

att butikens prissättning inte anses vara en lika viktig komponent att styra över som 

sortimentet i sig. Men samtidigt säger två av Hemköpshandlarna att de inte följer de 

strategiska priserna, vilket kan anses motsägelsefullt. Inom ICA yttrar sig den gemensamma 

prisstrategin bland annat genom att centrala prissänkningar då och då genomförs. ICA 2 säger 

                                                 
20

 Strategiska priser innebär att Axfood satt priser på vissa delar av sortimentet som handlarna sedan förbundit 

sig att följa.  
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att han kan bli frustrerad när ICA centralt går ut med att de ska sänka priserna. Det är rimligt 

att tänka sig att frustrationen från ICA 2 kan vara ett tecken på att det slår hårt mot mindre 

butiker att sänka priserna då det faktiskt innebär att marginalerna sänks. Följaktligen kan det 

vara så att centrala priser och centrala prissänkningar inte alltid är positivt för de mindre 

butikerna. 

Det finns även saker som tyder på att det har blivit lättare för handlarna att styra sina företag i 

och med SCM och inte endast svårare som Arend och Wisner (2003) påpekar. Handlarna 

vittnar om att det har blivit lättare att exempelvis hålla koll på varulagret tack vare väl 

utarbetade datasystem där de bland annat har tillgång till exakta lagersaldon och statistik. Det 

är tydligt att det ökade SCM samarbetet leder till både positiva och negativa aspekter för 

handlarnas förmåga att självständigt styra sina butiker.  Generellt tycks det dock vara så att ju 

mer avancerat samarbetet har blivit desto mer har de mindre butikerna blivit beroende av 

andra aktörer i försörjningskedjan och det har lett till att handlarnas inflytande över företagen 

har minskat. 

Ytterligare problem som kan uppstå är, enligt Rahman et al. (2011), att SME:s kan bli 

beroende av andra aktörer och i kombination med bristande kunskap få svårt att påverka den 

strategiska riktning som försörjningskedjan tar. Det som bland annat har framkommit i 

studien är att Hemköpshandlarna kan vara med och påverka den strategiska riktningen i det 

marknadsråd som finns inom Hemköp. Hemköp 4 visste emellertid inte vad de hade 

åstadkommit och vilket inflytande rådet har i praktiken och Hemköp 5 menar att det borde 

vara så att handlare som åtar sig arbete i rådet får mer betalt så att de kan ta sig an arbetet mer 

helhjärtat.  Det verkar alltså som att det finns ett behov av att utveckla rådet och arbetet inom 

det. Även inom ICA finns det möjligheter för handlarna att påverka genom olika nätverk och 

respondenterna uttrycker att de överlag är nöjda med hur de kan påverka. Det är emellertid 

intressant att varken Hemköps- eller ICA handlarna utnyttjar de möjligheter som finns till att 

påverka, speciellt med tanke på att det föreligger visst missnöje bland dem. En tänkbar 

anledning kan vara att butikerna är så beroende av handlarna att dessa varken har tid eller 

möjlighet att engagera sig i centrala frågor. Det går helt enkelt inte att driva det dagliga 

arbetet i butiken utan handlaren. Det här problemet torde vara större desto färre anställda en 

butik har eftersom handlarens frånvaro då blir ännu tydligare. Här kan således urskiljas att 

allivsbutikerna har svårt att påverka den strategiska riktningen, precis som Rahman et al. 

(2011) påpekar, men att det till största del beror på att tiden inte finns och kanske inte så 

mycket på grund av att kunskap saknas. Hemköp 5:s förslag om att ett arvode till handlarna 

skulle kunna delas ut är förmodligen ett bra förslag, under förutsättningen att det är stort nog 

att täcka upp för handlarens frånvaro från butikens dagliga arbete.  

Rahman et al. (2011) menar också att SME:s som ingår i SCM samarbete kan ha svårt att 

påverka andra aktörer i försörjningskedjan och inte endast den strategiska riktningen. Det 

faktum att både Hemköp 5 och 6 lyfter fram att de kan påverka genom att kontakta rätt person 

kan vara ett tecken på att de övriga kanalerna inte fungerar som de ska. Det här kan vara ett 

problem för de handlare, som till skillnad från Hemköp 5 och 6, inte har de rätta kontakterna.  



44 

 

Enligt Arend och Wisner (2003) förekommer det att SME:s inte använder SCM för att 

komplettera sin strategi. Ett exempel på att problemet finns ute bland butikerna är när 

centralpackat kött (CPK) annonseras centralt men då butiken har en lokal strategi som innebär 

att de säljer lokalproducerat, butiksmalet och butikspackat kött. De här gångerna innebär den 

centrala marknadsföringen i försörjningskedjan att en av allivsbutikernas 

differentieringsfördelar kan komma i kläm. De veckor som kött marknadsförs centralt väljer 

Hemköp 5, som var den handlare som nämnde problemet, att bortse från den centrala 

marknadsföringen då den inte passar in på hans butik. I det här fallet är det tydligt att 

gemensamma SCM aktiviteter inte alltid går hand i hand med strategierna som finns hos 

SME:s och att en optimal situation, det vill säga att SCM kompletterar SME:s strategi, är 

långt borta. ICA 2 anser inte heller att de centrala marknadsföringskampanjerna alltid passar 

för hans butik men han känner ändå, till skillnad från Hemköp 5, att han måste ta in varorna 

därför att kunderna förväntar sig att de finns. ICA 2 tycks inte heller använda SCM för att 

komplettera butikens strategi utan snarare anpassa butikens strategi till SCM. Det finns 

emellertid exempel på när butikerna faktiskt använder SCM för att komplettera sin strategi.  

SCM samarbetet har bland annat lett till att grossisterna tillhandahåller gemensamma system 

som förenklar för butikerna att nå ut med butiksspecifik marknadsföring och genom den 

profilera sig lokalt. Här finns således också en problematik då SCM innebär fördelar på vissa 

områden men samtidigt ställer till problem på andra. SCM tycks alltså innebära att butikerna 

behöver gör avkall inom ett område för att uppnå fördelar på annat. 

Arend och Wisner (2003) menar även att SCM kan leda till att SME:s mister 

differentieringsfördelar. Det är emellertid inget som uttalats i intervjuerna av respondenterna, 

det vill säga att de skulle mist differentieringsfördelar genom att ingå ett SCM samarbete. 

Hemköp 4 och 5 menar istället att de på senare år fått en differentieringsfördel gentemot de 

egenägda butikerna, då de bland annat mer fritt kan styra sitt butikssortiment. De egenägda 

butikerna måste, enligt handlarna i studien, ha ett mer standardiserat sortiment där lokala 

varor exempelvis inte tillåts i samma utsträckning som tidigare. Det tycks alltså som att de 

privatägda handlarbutikerna inom Axfood i det här fallet har fått en differentieringsfördel 

genom att andra butiker är mer involverade i samarbeten med grossisten och således mer 

styrda än de själva. Det här kan tyda på att ett ökat samarbete i försörjningskedjan faktiskt 

ökar standardiseringen av butikerna. För de privatägda handlarna som fortfarande styr 

butikerna på egen hand har en differentieringsfördel uppstått på grund av att de andra 

butikernas fördjupade samarbete lett till någon slags enhetlighet. Det går således att konstatera 

med resonemanget ovan att Arend och Wisners (2003) påstående kan vara riktigt, då 

fördjupade samarbeten tycks leda till ökad standardisering och mindre utrymme för 

differentiering. Det här skulle kunna vara ett stort problem för allivsbutikerna eftersom de 

behöver utmärka sig för att kunna konkurrera med stormarknaderna. Problemet diskuteras 

närmare under stycke 5.6. 

Vidare är kringtjänster ett annat sätt för butiken att differentiera sig. Enligt flera handlare 

bestämmer inte ICA/Axfood om butiken kan eller får ha kringtjänster såsom ”post-i-butik", 

ATG, Apotek med mera. Det är istället beroende av om butikerna uppfyller de kvalifikationer 
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som ställts upp för att få ha sådana kringtjänster. En aspekt värd att nämna är dock att 

Hemköp 5 tycker att Axfood faktiskt lägger sig i kringtjänsten ”post-i-butik”. Han menar att 

de förhandlar över hans huvud och att han numera får så lite ersättning att det inte lönar sig. 

Det tyder på att Axfood ändå lägger sig i kringtjänsten ”post-i-butik” och att Hemköp 5:s 

samarbete med Axfood indirekt lett till att butiken mist möjligheten att tjäna pengar på ”post-

i-butik”, vilket lett till att de också mist en differentieringsfördel. 

Rahman et al. (2011) säger att SME:s inte alltid har de finansiella och tekniska resurserna som 

krävs för att möjliggöra informationsutbyte i försörjningskedjan. Kostnaderna för att installera 

systemen som krävs kan vara för höga. Det tycks ändå finnas både finansiella och tekniska 

resurser ute i butikerna för att samarbetet ska fungera väl, då handlarna verkar generellt 

mycket nöjda med den tekniska utrustning som finns. Hemköpshandlarna ingår till exempel i 

ett system där de leasar utrustning av Axfood. Hemköp 4 menar att det är ett mycket bra 

system då det innebär att den tekniska utrustningen alltid kommer att hålla den standard som 

krävs. Här skiljer sig således Rahman et als. resultat från resultaten i den här studien. Det kan 

bero på att de små till medelstora leverantörerna i Rahman et als. studie inte har ett starkt 

företag bakom sig vilket butikerna i den här studien har. För ICA centralt och Axfood torde 

det också vara viktigt att butikerna följer med i den tekniska utvecklingen, eftersom det även 

leder till direkta kostnadsbesparingar och ökade intäkter för grossisterna. Det kan därför vara 

troligare att ett samarbete kring tekniska aspekter utvecklas framåt i försörjningskedjan än att 

det utvecklas bakåt. Exempelvis är grossisterna i det här fallet, antagligen mer beroende av 

butikerna än leverantörerna, eftersom butikernas försäljning påverkar grossisternas 

försäljning. En ökning i butikernas omsättning står ju i direkt proportion till en ökning i 

grossisternas. Därför vore det rimligt att tänka sig att grossisterna i större utsträckning vill 

hjälpa butikerna med tekniska resurser, än vad resultaten i Rahman et als. studie på 

tillverkande företag visar, vilket leasingavtalet med Hemköpshandlarna tyder på. 

Angående de finansiella aspekterna så nämnde ICA 2 att de butiker som inte hade de 

finansiella musklerna att installera automatisk orderläggning inte fick fortsätta att vara en ICA 

Nära butik. De blev istället mer kioskliknande. Det är en intressant kommentar då automatisk 

orderläggning, enligt hans uppfattning, sållat ut de allra minsta butikerna.  Det tyder på ECR 

och automatisk orderläggning i vissa avseenden gallrat i det svenska utbudet av 

dagligvarubutiker och att de butiker som i dagsläget existerar faktiskt hade finansiella och 

tekniska resurser.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att ett antal av de problem som ett SCM samarbete kan 

innebära för tillverkningsinriktade SME:s även kan vara problem för SME:s i 

livsmedelsbranschen och i andra änden av försörjningskedjan, det vill säga små och 

medelstora butiker. Det stämmer bland annat att det kan bli svårare för handlaren att styra 

företaget, vilket i första hand beror på att grossisten vill ha ett inflytande över sortimentet och 

prissättningen. Problemet verkar dock större för Hemköpshandlarna än för ICA handlarna 

som friare kan välja sortiment och sätta priser. Det tycks också finnas ett problem kring 

huruvida handlarna kan påverka aktörerna i försörjningskedjan. Uppenbarligen går det väldigt 

bra i teorin, men i praktiken fungerar det sämre. Tidsbrist och ekonomiska orsaker tycks vara 
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hindret vilket kan bero på att butikerna i studien är SME:s och således har få anställda och 

små resurser, vilket i sin tur innebär att det är svårt för handlaren att utföra arbete som ligger 

utöver det dagliga arbetet i butiken. 

Vidare finns det inga indikationer på att butikerna i den här studien inte har haft de finansiella 

och tekniska resurserna som krävs för att ingå ett SCM samarbete. Det kan även fastställas att 

det finns tillfällen då butikerna faktiskt använder SCM för att komplettera sin strategi och 

tillfällen då de inte kan göra det. Även gällande differentieringsfördelarna går det åt båda 

hållen, butikerna har både förlorat och vunnit fördelar. En anledning till att problemen inte är 

lika stora för butikerna som de är för leverantörerna kan, som nämnts ovan, vara att 

grossisterna är mer inriktade på att det ska gå bra för butikerna. I nästa del av analysen 

kommer ECR och automatisk orderläggning analyseras. 

5.3 Fördelar som kan uppstå ur ECR/automatisk orderläggning för SME:s 

Den informationsteknologi som Efficient Consumer Response (ECR) bygger på kan enligt 

King och Phumpiu (1996) leda till kostnadsbesparingar genom papperslös och mindre 

personalkrävande kommunikation vid orderläggning/mottagning, fakturering och betalning. 

Det framgår emellertid i intervjuerna att respondenterna till viss del anser att dessa kostnader 

har ökat. Det beror på att grossisterna tar ut höga avgifter för att butikerna ska få använda de 

gemensamma systemen för bland annat kassorna och orderläggning. ICA handlarna har 

automatisk fakturering och betalning genom ICA medan Hemköpshandlarna sköter det själva. 

ICA handlarna tycker att det är smidigt men ICA 3 nämner att han ändå kontrollerar att rätt 

summor har dragits från kontot. De respondenter som har implementerat automatisk 

orderläggning menar att det går åt färre timmar att lägga order, men inte så mycket som det 

borde eftersom de ofta kontrollerar och korrigerar de automatiskt genererade orderna. Det 

indikerar att även om kommunikationen vid orderläggning, betalning med mera bör vara 

mindre personalkrävande genom automatisering så skapar handlarna själva arbete genom att 

de inte litar på att de automatiska systemen gör rätt.   

Vidare menar Hasselgren (2003) att ett ECR samarbete (såsom exempelvis automatisk 

orderläggning) ska kunna leda till mindre svinn, mindre varulager, högre 

omsättningshastighet, bättre produktmix, effektivare kampanjer, bättre exponering i hyllorna 

samt reducera slut i hyllan. Angerer (2005) bekräftar att en av fördelarna med automatisk 

orderläggning specifikt är att reducera slut i hyllan, men han menar också att tidsbesparingar 

för personalen samt att butiken inte missar att beställa varor är två andra viktiga fördelar. 

Alla fyra respondenterna som har implementerat automatisk orderläggning menar att svinnet 

har minskat, och framförallt färskvarusvinnet. Även Hemköp 4 som inte har automatisk 

orderläggning indikerar att svinnet har minskat tack vare att de har bättre inläggningsgrad i 

datorn vilket leder till att de har bättre kontroll på varorna. Emellertid tycks det också finnas 

en trend inom dagligvaruhandeln att rea ut exempelvis kött, vilket är något som bland annat 

Hemköp 4 gör. Det torde också påverka färskvarusvinnet positivt och förmodligen är det 

minskade svinnet en kombination av bättre system och kontroll samt en förändrad inställning 
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till svinn. Vidare bekräftar ICA handlarna att lagernivåerna sjunkit sedan de införde 

automatisk orderläggning. De sjunkande lagernivåerna ute i butikerna borde emellertid inte 

endast bero på automatisk orderläggning utan också på att butikerna numera arbetar på ett 

annorlunda sätt jämfört med tidigare, det vill säga genom att lagra färre varor på baklagret. 

Att ett sådant arbetssätt fungerar borde bero på säkrare och frekventare leveranser från 

leverantörer vilket kan anses som ett resultat av ett effektivt ECR samarbete mer generellt. De 

flesta handlarna anser också att omsättningshastigheten har ökat vilket följer av lägre 

lagernivåer och frekventare leveranser. 

Det är godtyckligt vad en bättre produktmix kan anses vara och därmed är det svårt att 

definitivt uttrycka om den blivit bättre eller sämre ute i butikerna.  Emellertid borde en bra 

produktmix tillhandahålla vad konsumenten efterfrågar. En bättre produktmix bör därför 

bättre erbjuda vad konsumenten söker. Handlaren är den som har närhet till kunden och bör 

således ha bäst kunskap om vad hans kunder vill ha. Det borde dessutom gälla små och 

medelstora butiker extra mycket då de ofta agerar på en marknad med begränsat 

kundupptagningsområde. Det faktum att Axfood kräver att Hemköpsbutikerna håller ett visst 

grundsortiment som de tagit fram gör att butikerna måste ha varor hemma som inte säljer, 

vilket kan innebära negativa effekter på den enskilda butikens produktmix. Det kan 

exempelvis handla om att Axfood kräver att alla butiker ska erbjuda trettio olika sorters 

barnmat vilket kanske inte är lämpligt för en butik som ligger i ett kvarter med endast 

studenter, där relativt få har barn, och således köper mycket lite barnmat. I en sådan butik kan 

en satsning på exempelvis pasta och konservburkar möjligtvis vara mer lönsam. Hemköp 6 

säger emellertid att sortimentet i hans butik blivit mindre spretigt och han upplever att det 

grundsortiment som måste finnas i butiken inte endast är negativt. Ur ett vidare perspektiv är 

det lätt att förstå varför Axfood vill erbjuda ett någorlunda likartat sortiment i alla 

Hemköpsbutiker. Tanken är logisk, det vill säga, att kunden ska kunna gå in i en Hemköp i en 

annan stad med förväntningen att finna ett ungefärligt likartat sortiment som hon är van vid 

från sin Hemköpsbutik hemma. Det finns alltså en igenkänningsfaktor och enhetlighet som är 

viktig ur ett strategiskt perspektiv. Frågan är således om den strategiska aspekten kan medföra 

nytta även för de enskilda butikerna trots att det innebär att sortimentet inte riktigt kommer 

passa just deras behov. Naturligtvis är det beroende på vilken butik det är fråga om. En 

säsongsbutik i en semesterort borde rimligtvis ha större fördel än butiker med oföränderligare 

kundbas. Återigen tycks ett utökat samarbete innebära en kompromiss för de små och 

medelstora butikerna, de får ge upp det ultimata lokala produktsortimentet i förmån för en 

central strategisk enhetlighet. Det är rimligt att tänka sig att en liten butik får göra större 

uppoffringar än stora butiker i det här sammanhanget, då de har mindre resurser, såsom liten 

försäljningsyta, samt en lokal kundbas. Om produktmixen har försämrats eller förbättrats med 

anledning av ECR beror således på flera faktorer som inte alltid är lätta att urskilja. Emellertid 

borde ett gemensamt produktsortiment drabba de små butikerna hårdare än vad det drabbar 

stora. 

Vidare ska ECR samarbetet, enligt tidigare forskning, leda till effektivare kampanjer. Flera av 

respondenterna har tagit upp att de inte tycker att de centrala marknadsföringskampanjerna är 
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bra då de inte är anpassade till vad deras kunder efterfrågar men säger samtidigt att de inte 

skulle ha tid och pengar att göra egna kampanjer. Det här tyder på att det har blivit effektivare 

rent tidsmässigt då varje handlare slipper lägga tid på att marknadsföra sin egen butik och 

istället kan ägna sig åt andra saker. Förmodligen innebär den tidsbesparingen även 

kostnadsmässiga besparingar då den frigör handlaren till andra arbetsuppgifter. Emellertid 

tycks det istället ske på bekostnad av att kampanjerna inte passar alla butiker och att 

handlarna anser att marknadsföringen inte är bra. Huruvida kampanjerna verkligen blivit 

effektivare är därmed svårt att veta eftersom handlarna inte tycker att kampanjerna är bra men 

samtidigt upplever det som positivt att de finns då de sparar mycket tid. 

Angående frågan om ECR lett till förbättrad exponering i hyllorna är det aktuellt att nämna de 

planogram som grossisterna tillhandahåller och som flera av handlarna talade om i 

intervjuerna. Respondenterna anser hittills att dessa planogram inte har fungerat bra men att 

de håller på att förbättras, bland annat genom att bli mer anpassade efter det område som 

butiken ligger i. Det finns även möjlighet för ICA handlarna att köpa coachning från ICA om 

de ska bygga om i butiken. Här kan det ifrågasättas varför ICA handlarna ska behöva betala 

för coachning med tanke på att även ICA centralt gynnas av de ökade försäljningsintäkter som 

en ombyggnad kan ge. Det här kan vara ett exempel på ojämn maktbalans, som enligt 

Borchert (2002) kan vara ett problem för SME:s som ingår ECR samarbeten, vilket har lett till 

en situation där handlarna inte lyckas påverka till deras fördel. Eftersom det verkar som att 

ICA och Axfood är måna om att skapa en bättre exponering i butiken men att handlarna inte 

alltid tycker att de lyckas, skulle det kunna bero på att handlarna på grund av ojämn 

maktbalans inte lyckas förmedla vad de behöver samt villkor som de är tillfredställda med. 

Hade det varit en jämnare maktbalans, som gett utrymme för handlarna att förmedla sina 

behov, kanske ett bättre resultat i butikernas layouter funnits, vilket skulle haft en positiv 

påverkan på försörjningskedjans totala försäljning. Här är det tydligt att en negativ effekt av 

ECR samarbetet (ojämn maktbalans) hindrar utvecklingen av vissa positiva effekter som ECR 

bör leda till. 

Ytterligare en effekt av ECR samarbetet är att butikerna ska få minskat antal situationer där 

det är slut i hyllan. Det verkar stämma för de butiker som har infört automatisk orderläggning.  

Enligt alla tre ICA respondenterna har de mindre slut i hyllan sedan systemet infördes. Även 

Hemköp 6 menar att det är lättare att undvika slut i hyllan tack vare de datoriserade systemen. 

Hemköp 4 och 5, som inte har automatisk orderläggning, tycker också att det har blivit lättare 

att undvika slut i hyllan eftersom grossisterna har blivit bättre på att säkerställa att det finns 

varor på grossistlagret. Det går förmodligen att relatera till att andra butiker har implementerat 

automatisk orderläggning och att grossisterna därmed behövt förändra sina rutiner, vilket även 

gynnar de butiker som ännu inte har systemet. 

Avslutningsvis ska automatisk orderläggning leda till att det blir mer tid över för personalen 

till annat än orderläggning. Som nämnts tidigare säger några av respondenterna att 

orderläggningstiden har minskat, samtidigt som de tar upp att de istället får lägga en del tid på 

att kontrollera ordern innan den sänds iväg. De säger också att de inte har kunnat ta bort 

timmar i schemat med anledning av systemet. ICA 2, som har en säsongsbutik, menar att 
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systemet definitivt inte lett till några tidsbesparingar för personalen i hans butik. Det är också 

rimligt att tänka sig att ett automatiskt orderläggningssystem har svårare att göra bra 

prognoser i en säsongsbutik som har en varierad försäljning över året. Emellertid utrycker 

ICA 2 att han är inne och justerar väldigt mycket i systemet och att han dessutom använder 

det på färre produkter än vad ICA rekommenderar. Det kan tyda på att han faktiskt behöver 

göra justeringar för att systemet inte är anpassat till hans säsongsbutik, men det kan också 

vara så att han får ett bättre resultat om han låter bli att manuellt gå in och ändra de order som 

systemet lägger samt om han ökar antalet produkter i systemet. Oavsett vilket, går det 

åtminstone att konstatera att de små och medelstora butikerna inte sparar så mycket tid som 

litteraturen utlovar. Det kan bero på att systemen i dagsläget inte är tillräckligt tekniskt 

anpassade för dessa butiker men också att små butiker har mindre möjlighet att spara tid med 

automatisk orderläggning, eftersom de bland annat har färre artiklar att beställa, mindre 

volymer samt små ytor för personalen att gå runt och beställa på. Att beställa varor via ett 

automatiskt orderläggningssystem i en allivsbutik kanske därmed endast ger tidsbesparingar 

som är så små att de inte uppmärksammas. En annan förklaring kan vara att allivsbutikerna 

ofta är kort om personal och att tidsbesparingen som uppstår med lätthet fylls av andra 

uppgifter relaterade till den dagliga driften av butiken. I det fallet skulle tidsbesparingarna 

som automatisk orderläggning innebär inte heller uppmärksammas. Det är emellertid rimligt 

att tänka sig att de frånvarande tidsbesparingarna i dessa butiker beror på någon slags 

kombination av anledningarna och att det tekniskt optimalt anpassade systemet inte heller 

ännu finns tillgängligt. Till sist poängterar alla fyra respondenter som har implementerat 

automatisk orderläggning att systemet är bra därför att det alltid går iväg en order oavsett om 

någon är sjuk eller glömmer bort att beställa, vilket enligt litteraturen är en av de största 

fördelarna. 

Sammantaget går det att konstatera att flera av de fördelar som ska uppstå med anledning av 

ECR och automatisk orderläggning återfinns ute i butikerna. Det är främst oklart om de 

kostnadsbesparingar som utlovas faktiskt uppstår och det beror i första hand på att personalen 

inte tycks spara lika mycket tid som forskningen indikerar. Det kan emellertid ha en koppling 

till att studien är utförd på små och medelstora butiker och att dessa tidsbesparingar är 

markantare för stora butiker. Noterbart är att tidsbesparingarna som Angerer (2005) talar om 

gäller butiker generellt och inte specifikt små och medelstora. I nästa stycke analyseras de 

problem som kan uppstå ur ECR och automatiskt orderläggning.  

5.4 Problem som kan uppstå ur ECR/automatisk orderläggning för SME:s 

Hoban (1993, i Svensson, 2002) påpekar att bristen på förtroende mellan affärsparterna samt 

potentiella orättvisor i fördelningen av kostnader och intäkter genererade av ECR kan leda till 

problem vid implementeringen av gemensamma samarbeten. Även Rahman et al. (2011) 

menar att brist på förtroende för andra aktörer i försörjningskedjan kan leda till att SME:s blir 

motvilliga till förändringar och ovilliga att dela information och att det därmed indirekt 

påverkar implementeringen av gemensamma aktiviteter och system. Respondenterna menar 

att de har förtroende för ICA/Axfoods arbete totalt sett men däremot anser de inte att 
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grossisterna arbetar för deras butiks bästa utan att grossistens bästa kommer i första hand. 

Hemköpshandlarna tycker inte att kostnaderna och intäkterna genererade av ECR är rättvist 

fördelade mellan butikerna och Axfood. De menar att de får bära höga kostnader samtidigt 

som grossisten tar en stor del av intäkterna. Det indikerar att det är en ojämn maktbalans i 

förhållandet mellan butik och grossist. Även om Hemköp 6 tycker att det är en orättvis 

fördelning av kostnader och intäkter så har det inte hindrat honom att implementera 

automatisk orderläggning. Det är återigen värt att notera att ingen av respondenterna har gjort 

uppföljningar på om implementeringen av de automatiska orderläggningssystemen varit 

gynnsam eller ej. Det kan tyda på att de har fullt förtroende för sin grossist men även att de 

inte har någon möjlighet att påverka och därmed accepterar systemet som det är. Hemköp 5 

tar upp några aspekter som indikerar att han inte har förtroende för Axfood. Dels vill han 

vänta och se hur det går för andra handlare innan han inför autoorder eftersom han tycker att 

det borde fungera bättre än vad det gör med tanke på att det har funnits så länge i branschen, 

även Hemköp 4 resonerar på liknande sätt. Men Hemköp 5 berättar också att han är övertygad 

om att Axfood har dragit in pengar genom avtal med posten som sedan handlarna inte får ta 

del av. Här är alltså ett exempel på att bristen på förtroende samt orättvis fördelning av 

intäkter och kostnader kan leda till implementeringssvårigheter av ECR aktiviteter. 

Ytterligare problem som kan leda till svårigheter för SME:s i ECR samarbetet är otillräcklig 

standardisering samt avsaknad av skalfördelar (Borchert, 2002; Martens & Dooley, 2010). 

Otillräcklig standardisering verkar inte vara ett problem för butikerna i den här studien. Det 

verkar snarare vara så att ECR aktiviteterna är för standardiserade vilket leder till att de inte är 

tillräckligt anpassade för de små och medelstora butikerna. Ett exempel på det är att 

grundsortimentet är dåligt anpassat till butikernas behov samt att det kan vara för stora 

volymer och storlekar på varorna som skickas till de små butikerna. Samtidigt nämner flera av 

respondenterna att anpassningar är på gång på flera områden vilket indikerar att grossisterna 

är medvetna om att SME:s har andra behov. Gällande skalfördelar så är det intressant att ännu 

en gång ta upp exemplet med automatisk orderläggning. Som nämnts tidigare kan det vara så 

att det finns mindre tid och kostnader för allivsbutikerna att spara i det dagliga arbetet än vad 

det gör för större butiker vid användandet av automatisk orderläggning. I vissa fall tycks alltså 

butikernas storlek och avsaknad av skalfördelar ha en inverkan på hur mycket nytta som 

utvinns av de gemensamma ECR aktiviteterna. Men det finns också en annan sida av myntet 

som innebär att det genom gemensamma ECR aktiviteter även kan uppstå skalfördelar för 

dessa butiker. Exempelvis tycks det som om att det är de små butikerna som tjänar mest på att 

grossisten utför centrala förhandlingar med leverantörer, eftersom de själva saknar 

förhandlingsstyrkan att kunna göra en bra deal. 

Problem som Angerer (2005) nämner med automatisk orderläggning är att det inte finns 

någon standardlösning som passar alla, att systemet är beroende av exakta lagernivåer samt att 

behovet av teknik och tekniskt kunnande ute i butikerna ökar. Det verkar stämma att det inte 

finns någon standardlösning som passar alla. Däremot verkar ICA vara duktiga på att anpassa 

sina lösningar efter de olika butikskoncepten eftersom de ICA handlare vi pratat med varit 

mycket positiva till det automatiska orderläggningssystemet. Vidare betonar ICA 
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respondenterna att det är mycket viktigt att sköta lagerinventeringarna ordentligt för att 

automatisk orderläggning ska fungera och att de lägger mer tid på att kontrollera att 

lagersaldot i hyllorna är korrekt. De menar dock att det inte alltid finns tid eftersom de har 

mycket annat att göra. Avslutningsvis står det klart att det finns ett ökat behov av teknik och 

tekniskt kunnande i butikerna sedan automatisk orderläggning infördes. Samtidigt menar 

respondenterna att de får bra utbildning på systemen men att det kunde finnas fler interaktiva 

utbildningar eftersom de inte alltid har möjlighet att åka iväg på utbildningar, samt att det 

även skulle finnas fler uppföljningsutbildningar. 

Sammanfattningsvis bekräftas vissa av de problem som tidigare forskning indikerar även av 

SME:s i den här studien.  Det är främst orättvis fördelning av intäkter och kostnader som 

Hemköpshandlarna vittnar om men också att viss förtroendebrist finns bland dem. ICA 

handlarna tycks generellt ha större förtroende för sin grossist än vad Hemköpshandlarna har. 

Mer om vad det kan bero på utvecklas i diskussionsavsnittet. 

5.5 Ytterligare konsekvenser av ECR/automatisk orderläggning för SME:s  

Det har framkommit ytterligare aspekter av ECR och automatisk orderläggning för små och 

medelstora företag som inte har kunnat identifieras i referensramen. Den första konsekvensen 

togs upp av ICA 2 och innebar att han uppfattade det som att automatisk orderläggning bidrog 

till att han fick vara ute i butiken mindre tid än tidigare eftersom fler arbetsmoment, bland 

annat beställning och uppföljning, numera sker på lagret bakom en dator. Det kan vid första 

anblick anses som ett litet problem att han får vara mindre tid ute i butiken men vid närmare 

eftertanke skulle det kunna vara ett problem även i fler butiker. Hemköp 4 nämner att han 

skapar konkurrensfördelar genom att bygga en personlig relation till sina kunder. Han menar 

att det är särskilt viktigt i en mindre stad och att man som handlare inte får vara anonym. 

Härmed kan en nackdel av automatisk orderläggning urskiljas åtminstone teoretiskt. Om 

automatisk orderläggning innebär att arbetet för handlare, samt även övrig personal, sker allt 

mer på lagret bör det kunna vara ett problem för mindre butiker i mindre orter där 

kundkontakten och relationen till kunderna är en anledning till att kunden inte väljer att åka 

till en stormarknad.  Det borde däremot inte vara ett problem för större butiker då kunden 

kommer dit av framförallt andra anledningar, såsom pris och produktutbud.  

Ytterligare en aspekt av automatisk orderläggning, som inte har kunnat återfinnas i tidigare 

forskning, är relaterat till handlarnas inställning till att ta in lokala leverantörer i sortimentet. 

Lokala leverantörer kan, som vi nämnt, vara en konkurrensfördel och ett sätt att profilera sig 

på den lokala marknaden, men det kan också uppfattas som en viktig aspekt i miljödebatten. 

ICA 3 betonar att det är viktigt att handla lokalt av just miljömässiga skäl. Det är emellertid 

inte bara ICA 3 som anser att det är viktigt utan miljömedvetenhet återfinns ständigt i 

samhällsdebatten. Frågan är således om automatisk orderläggning går hand i hand med 

samhällets krav på ökad miljömedvetenhet.  Det är flera handlare som bekräftar att lokala 

varor blivit ett mindre inslag i butikernas sortiment de senaste åren. Det kan härledas till två 

orsaker, dels att de centrala förhandlingarna som numera sker, sållar ut de allra minsta 
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leverantörerna. Får en leverantör inte tillträde att leverera till någon av de stora grossisterna så 

innebär det svårigheter att överleva. Det kan alltså vara så att en följd av ECR samarbetet är 

att det finns färre leverantörer att handla av och därmed minskar möjligheterna för butikerna 

att handla lokalt.  Den andra anledningen till att lokala varor inte längre får samma utrymme i 

butikernas sortiment går att relatera till att de automatiska orderläggningssystemen innebär en 

bekvämlighet för butiken. Det vore inte en orimlig slutsats att dra, då butiken har större delen 

av sortimentet i ett automatiskt system som för det mesta sköter sig självt, att det då kan 

upplevas som mycket merjobb för butiken att beställa varor som inte ingår i systemet.  De 

automatiska systemen kan därmed uppfattas som en anledning till att inte beställa lokala varor 

eftersom det innebär extra arbete. Det i sin tur innebär att en differentieringsdimension går 

förlorad för allivsbutikerna.   

Den sista aspekten som framkommit i intervjuerna och som inte tidigare forskning tagit upp 

handlar om att automatisk orderläggning kan minska flexibiliteten i varulagret. Hemköp 4 

menar att det med automatisk orderläggning inte längre kan anses vara lika smidigt att minska 

varulagret ute i butiken, vilket i sin tur innebär att handlaren inte lika lätt kan styra över hur 

mycket pengar som binds i lagret. Det kan enligt honom vara ett bekymmer om butiken råkar 

ut för likviditetsproblem. Problemet kan anses vara större för små och medelstora butiker som 

inte har samma finansiella resurser som större butiker. Emellertid kan samma argumentation, 

som användes tidigare, kring grossisternas vilja att hjälpa butikerna med tekniska resurser, 

troligtvis gå att applicera även här. Då grossisterna tjänar på att butiken går runt borde de 

därmed ha intresse av att lösa sådana problem om de uppstår. ECR samarbetet skulle alltså 

kunna fungera som ett slags skyddsnät vilket gör att likviditetsproblemen inte behöver vara ett 

lika stort problem som det varit tidigare för butikerna. 

5.6 Marknadsmixen  

Det tycks vara relevant för allivsbutikerna att på något sätt differentiera sig från 

stormarknaderna och hard-discount butikerna (exempelvis Netto och Lidl) för att kunna 

konkurrera med dem. Även då Porters generiska strategier (kostnadsöverlägsenhet, 

differentiering och fokus) har en tendens att vara stereotyper av olika strategiska varianter så 

kan de ge en god bild över åt vilket håll ett företag drar strategimässigt. Hard-discount 

butikernas strategi är lätt att urskilja som Porters strategi om kostnadsöverlägsenhet. Det går 

emellertid inte att konstatera att allivsbutiker har en utpräglad differentieringsstrategi i det 

avseende som Porter menar, även då de skiljer sig väldigt mycket från både Netto, Lidl och 

stormarknaderna. Däremot är det tydligt att allivsbutikerna konkurrerar med något annat än 

pris och låga kostnader och därmed är det viktigt att utreda hur ECR påverkar dessa butikers 

möjligheter att i framtiden fortsätta göra det. En av grundstenarna i ECR, det vill säga 

Efficient Promotion, rör även de strategiska aspekterna och därmed finns ännu en anledning 

till varför det är intressant att ställa ECR i relation till differentiering. I nedanstående stycke 

kommer en diskussion kring hur det gemensamma ECR samarbetet påverkat allivsbutikernas 

differentieringsmöjligheter med utgångspunkt i marknadsmixens 4P, vilka är produkt, pris, 

plats och påverkan.  
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Vid en första anblick verkar det inte som att ECR samarbetet har påverkat butikernas 

möjlighet att differentiera sig genom produkterbjudandet, det vill säga marknadsmixens 

produkt. Varken ICA eller Axfood har satt några uttalade begränsningar på hur butikerna får 

differentiera sig. Det finns dock några indirekta effekter på differentieringsmöjligheterna som 

är värda att nämna. Som nämnts tidigare så finns det för ICA- och Hemköpsbutikerna ett 

grundsortiment som de bör respektive måste följa. Det kan leda till att det inte blir mycket 

plats över i butiken för att differentiera sig med andra varor och det torde vara extra 

problematiskt för små och medelstora butiker som vanligen har begränsade försäljningsytor. 

Att erbjuda varor från lokala leverantörer kan också ses som ett sätt för butiken att 

differentiera sig. Även om det inte finns något direkt hinder för allivsbutikerna i studien att ta 

in lokala varor så är det besvärligt eftersom dessa inte går genom det automatiska 

orderläggningssystemet. Det är även så att de varor som går genom grossisterna automatiskt 

uppdateras i systemen när det sker prisändringar vilket inte fungerar för lokala leverantörer 

där handlaren istället själv måste hålla reda på det. En annan aspekt är att ECR samarbetet 

indirekt har lett till att det finns färre lokala leverantörer eftersom många små leverantörer 

slagits ut på grund av grossisternas förhandlingsstyrka vid centrala förhandlingar. Även en 

sådan sak som att Axfood förhandlat med Posten så att butikerna får sämre ersättning gör att 

handlarnas incitament att differentiera sig genom kringtjänster minskar. 

Det andra elementet i marknadsmixen är pris. Den mest framträdande konsekvensen av ECR 

på prissättningen går att relatera till det som tidigare nämnts om att ICA och Axfood numera 

sköter förhandlingar med leverantörer åt allivsbutikerna.  Dessa förhandlingar har alltså en 

indirekt påverkan på priset då de inneburit lägre varukostnader. Det torde alltså var en positiv 

effekt för allivsbutikernas marknadsmix då bland annat Porter (1996) menar att det inte endast 

är viktigt för företag med lågkostnadsstrategi att hålla nere kostnaderna. Även det faktum att 

Feurst (1993) påpekar att P:na i marknadsmixen arbetar tillsammans och att ett exempelvis 

mycket högt pris aldrig kan kompenseras av en perfekt produktmix, borde innebära att ECR 

samarbetet i det här fallet lett till att allivsbutikernas marknadsmix blivit mer lockande för 

kunderna. Samtidigt innebär de centrala förhandlingarna att duktiga förhandlare som driver 

butiker fått minskat utrymme att förhandla ner kostnaderna i sina butiker. Det är främst 

Hemköp 5 som menar att han betalar för mycket för vissa varor eftersom han själv upplever 

att han på egen hand kunde förhandla fram bättre villkor med vissa leverantörer och därmed i 

slutändan också lägre priser. Det tycks alltså som om priserna på vissa produkter blivit högre 

för några handlare samtidigt som den största delen av prissättningen är lägre på grund av 

ECR, vilket också gynnar allivsbutikerna genom att göra deras marknadsmix bättre.  

Det tredje elementet i marknadsmixen är plats men enligt Corstjens et al. (1995) så är den 

geografiska platsen av liten vikt för en livsmedelsbutiks långsiktiga konkurrensfördelar. Det 

påståendet går inte att applicera på de små och medelstora butikerna i den här studien. 

Hemköp 4 menar bland annat att en stor konkurrensfördel som hans butik har är att det går 

snabbt att ta sig till den samt att handla i den. Det uttalandet ligger snarare i linje med studien 

från Handelns utredningsinstitut som kom fram till att närhet är en avgörande faktor när 

svenska hushåll väljer livsmedelsbutiker. Den geografiska platsen tycks alltså inte på något 
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vis oväsentlig för allivsbutikerna. Elementet plats innebär dock inte endast var butiken är 

lokaliserad utan också hur produkterna transporteras till butiken samt vilka lagernivåer som 

hålls med mera. Det har framkommit av intervjuerna med handlarna att slut i hyllan är en av 

de positiva effekterna av automatisk orderläggning men också frukten av andra ECR 

aktiviteter. Då slut i hyllan är relaterat till att ha rätt mängd varor hemma, det vill säga på 

plats, går begreppet med fördel att relatera till marknadsmixens plats. Att ECR aktiviteter lett 

till att butikerna har kunnat reducera slut i hyllan borde innebära att en mycket positiv effekt 

har uppstått för de små och medelstora butikerna. Givet Corsten och Gruen (2003) som menar 

att kunden ofta köper ett substitut om den möts av en tom hylla, så bör det ur allivsbutikernas 

perspektiv vara extra vikigt att ha varor hemma då de har relativt få artiklar i sortimentet. Få 

artiklar i sortimentet innebär rimligtvis att kunden inte har så stora möjligheter att köpa ett 

substitut i dessa butiker. De går därmed till en annan butik och försäljningsintäkter går 

förlorade. Vidare så konkurrerar också allivsbutiker med någon slags tillgänglighet, vilket 

borde innebära att de tjänar mycket på att inte ha slut i hyllan, då kunden ofta är ute efter att 

köpa sina varor snabbt och smidigt i dessa butiker. Det kan alltså bli väldigt irriterande för 

kunden om hon inte hittar det hon söker i allivsbutiken, eftersom kunden från början ofta var 

ute efter att handla snabbt och smidigt, vilket följaktligen inte uppnås om varorna inte finns 

hemma och kunden måste åka någon annanstans. ECR tycks alltså ha förstärkt de små och 

medelstora butikernas möjligheter att differentiera sig med marknadsmixens plats.  

Det sista P:et i marknadsmixen är påverkan och till den punkten går det att relatera flera saker 

som uppkommit i intervjuerna.  Den kanske mest intressanta synpunkten har redan diskuterats 

under rubriken 5.5, det vill säga att automatisk orderläggning medför att mer arbete tenderar 

att hamna på lagret bakom en dator, både för handlaren själv och för personalen. Till grund 

för att det överhuvudtaget är ett problem ligger idén om att allivsbutiker erbjuder något mer 

än de större butikerna med lågkostnadsfokus. Något mer i det här fallet kan vara en personlig 

relation till sina kunder och givet är att det går sämre att bygga en bra relation med dem 

bakom en dator på lagret. Hemköp 4 bekräftar att det är viktigt att ha goda och nära relationer 

till sina kunder för att de ska komma in i butiken. Han menar att det aldrig är bra att vara 

anonym när man driver en liten butik. Med det resonemanget går det således att säga att ECR, 

och i det här fallet specifikt automatisk orderläggning, kan ha en negativ effekt på 

allivsbutikernas förmåga att bygga relationer till sina kunder och att det därmed innebär att en 

av deras differentieringsfördelar går förlorad. 

En annan konsekvens av ECR relaterat till påverkan, går att härleda till att flera av handlarna 

uttryckt att det nuförtiden inte är lika vanligt att leverantörer erbjuder sig att utföra 

produktdemonstrationer och aktiviteter i deras butiker. Flera av handlarna tycker att det är 

synd att det inte är vanligt längre och att sådan aktivitet bidrar till en levande butik och en 

intressant upplevelse för kunden. Två av respondenterna tror att det minskande antalet 

produktdemonstrationer och aktiviteter utförda av leverantörer är en konsekvens av de 

centrala förhandlingarna. De menar att grossisterna generellt lyckas väldigt bra i dessa 

förhandlingar och att det därmed inte finns så mycket pengar över hos leverantörerna för 

produktdemonstrationer och aktiviteter ute i butikerna. Hemköp 6 uppfattar det också som att 
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de större butikerna prioriteras då det är mer effektivt att utföra produktdemonstrationer och 

aktiviteter i dem eftersom de då når ut till fler kunder. Det vore inte orimligt att dra slutsatsen 

att det kan bero på en kombination av orsakerna och att det eventuellt går hand i hand, det vill 

säga större tryck på leverantörerna genom effektiva förhandlingar har lett till att 

leverantörerna inte längre har resurser till att stå i de mindre butikerna. Därmed blir 

konsekvensen att de större butikerna prioriteras. Om det är så att produktdemonstrationerna 

och aktiviteternas frånvaro från de små butikerna beror på de centrala förhandlingarna, vilket 

enligt respondenterna är troligt, så kan det härledas till ECR samarbetet i branschen. Förutsatt 

att produktdemonstrationer och aktiviteter faktiskt är positiva faktorer som bidrar till ökad 

försäljning i butikerna, torde det innebära att ECR i det här fallet lett till att de små och 

medelstora butikerna har ett verktyg mindre när det gäller att påverka kunderna att handla hos 

dem. Det är emellertid inte säkert att det är ett väsentligt problem för allivsbutiker, åtminstone 

inte för alla butiker.  Hemköp 4 och 6 uttrycker att det är av stor vikt att det ska gå snabbt för 

kunden att genomföra sina inköp i deras butiker och att dessa kunder varken bryr sig om 

produktdemonstrationer eller aktiviteter. Det skulle tyda på att produktdemonstrationer inte är 

lika viktigt i dessa butiker, det vill säga att alla kunder inte tilltalas av sådana händelser. 

Emellertid medger Hemköp 6 att han ibland utför produktdemonstrationer på eget initiativ, 

vilket ändå talar för att det kan vara ett viktigt inslag i hur dessa butiker påverkar sina kunder. 

Oavsett, om det är ett positiv inslag i allivsbutikerna, är det så att det minskade antalet 

produktdemonstrationer och aktiviteternas frånvaro stramat åt butikens möjlighet att med 

hjälp av leverantörer skapa en levande och intressant butik, vilket kan relateras till ECR 

samarbetet. 

Vidare återfinns det även mer positiva inslag i studien som går att relatera till ECR och 

marknadsmixens påverkan. Något som tagits upp av flera handlare är att de tack vare ICA och 

Axfoods direktmarknadsföringssystem, det vill säga kundkorten, enkelt kan nå ut med 

lokalprofilerad reklam.  ICA 2 säger att det är lätt att anpassa denna direktmarknadsföring till 

butikens behov om man bara vill. Här torde det därmed finnas en positiv effekt av 

samarbetena även för den enskilda butiken då det förmodligen är billigare att gå via 

direktmarknadsföringssystem än att skicka ut egengjorda reklamblad samtidigt som de 

trognaste kunderna med större enkelhet nås. Det här är också ett mycket bra exempel där 

tekniska system samt gemensamma strategiska aktiviteter arbetar tillsammans, vilket kan 

sägas vara grunden i ECR. Nackdelen med den centrala marknadsföringen bör emellertid vara 

att det lämnar mindre tid för de enskilda butikerna att lokalprofilera sin marknadsföring, då 

dessa butiker har fullt upp med att följa den marknadsföring som redan är. Sammantaget kan 

det vara så att handlarna tjänar på den gemensamma marknadsföringen men att en stark lokal 

förankring inte bör underskattas, vilket endast kan ske via lokal profilering. Det faktum att 

flera handlare uttryckt i intervjuerna att de inte har tid med lokal marknadsföring kan tyda på 

att det är ett viktigt inslag i deras marknadsmix eftersom det är något som de har reflekterat 

över.  

Ytterligare en fördel med ECR samarbeten är att det öppnar upp för handlare att genomföra 

idéer. Hemköp 6:s idé om att skicka ut trisslotter till sina trognaste kortkunder har gått att 
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genomföra med hjälp av Axfood. För kreativa handlare innebär således ECR inte endast 

ramar och förordningar utan också möjligheter till resurser, vilket Trisslottsprojektet är ett 

exempel på. Även ICA 3 har dragit nytta av de centrala resurserna när han införde sin SMS-

tjänst som gör reklam för klippvaror. Om det inte funnits något ECR samarbete mellan 

butikerna och grossisten så hade det förmodligen inte varit möjligt att utföra sådana aktiviteter 

eftersom dessa butiker själva inte har de finansiella resurserna som krävs. SMS-tjänsten och 

Trisslottsprojektet är bra exempel på hur ECR samarbetet kan utveckla de enskilda butikernas 

marknadsmix. 

Sammanfattningsvis står det klart att ECR har påverkat utrymmet till differentiering negativt 

för de små och medelstora butikerna, se figur 4 på nästa sida. Precis som pilarna i figuren 

antyder finns det delar av ECR samarbetet som resulterar i en direktpåverkan på butikernas 

marknadsmix samtidigt som det finns vissa delar som det är upp till butikerna att själva 

förvalta. Ett exempel, där butikerna har möjlighet att förvalta, är det faktum att ECR 

samarbetet gett butikerna ett verktyg för att lättare nå ut till sina kunder med butiksspecifik 

marknadsföring genom direktmarknadsföringssystemen. Det är således upp till butikerna att 

använda det verktyget för att differentiera sig på sin lokala marknad. Vidare har butikernas 

möjlighet att differentiera sig påverkats av att de har mindre inflytande över produkt, vilket 

visar sig i att de har mindre inflytande över vilket sortiment som ska finnas i butiken, samt att 

de numera tar in färre varor från lokala leverantörer. Gällande pris så är en positiv effekt att 

det generellt blivit lägre priser, men samtidigt har de fått mindre inflytande över 

prissättningen i butiken. Till påverkan går det att relatera att allivsbutikernas möjlighet att 

påverka kunderna genom produktdemonstrationer har minskat, samt att mer arbete förlagts på 

lagret på grund av automatisk orderläggning, vilket alltså kan ha en negativ effekt på 

kundrelationerna och således också marknadsmixen påverkan. Till sist kan nämnas att ECR 

samarbetet har lett till att det är mindre slut i hyllan, vilket kan relateras till en positiv effekt i 

marknadsmixens plats.  
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Figur 4. SCM/ECR:s inverkan på marknadsmixen 
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6 Diskussion  

Det här kapitlet inleds med en jämförande diskussion mellan ICA och Axfoods SCM/ECR 

samarbete. Vidare diskuteras eventuella förändringar som kan komma att behöva göras i 

SCM/ECR samarbetet med utgångspunkt i allivsbutikernas behov, samt vad samarbetet 

kommer att ha för konsekvenser för allivsbutikerna i framtiden. 

Syftet med studien har varit att undersöka Supply Chain Management (SCM) och Efficient 

Consumer Response (ECR) i dagligvarubranschen. Mer specifikt har syftet handlat om att 

undersöka hur SCM/ECR samarbetet påverkar de små och medelstora butikerna och om det är 

anpassat för dessa butiker. Under intervjuerna framgick det bland annat att de små ICA 

butikerna generellt är nöjdare med samarbetet än vad de medelstora Hemköpsbutikerna är. 

Det kan tyda på att ECR samarbetet är bättre anpassat för ICA butikerna än för 

Hemköpsbutikerna. Det kan även finnas mer specifika förklaringar till fenomenet, som 

förmodligen är en slags kombination av varandra.  

En förklaring, till att ICA handlarna är mer nöjda, skulle kunna vara att de inte har samma 

nivå av mognadsgrad gällande SCM samarbetet. Söderberg och Bengtsson (2010) har utfört 

en studie som indikerar att små och medelstora företag med högre mognadsgrad har bättre 

fungerande SCM samarbeten. Mognadsgraden innebär hur långt implementeringen av SCM 

har kommit i ett företag och i det avseendet är ICA och ICA butikerna en bit före Axfood och 

Hemköpsbutikerna. Dels har ICA som grossist funnits mycket längre än Axfood. Det 

indikerar att ICA har haft betydligt längre tid på sig att arbeta upp en enhetlig strategi, bygga 

upp förtroende med leverantörer och butiker vilket i slutändan borde leda till en hög SCM 

mognadsgrad. Angående den mer specifika ECR aktiviteten, automatisk orderläggning, så har 

ICA butikerna i studien haft det implementerat i flera år medan bara en av Hemköpsbutikerna 

har implementerat systemet och det väldigt nyligen. Chansen är stor att missnöjet hos 

Hemköpshandlarna kommer att minska ju högre mognadsgraden blir i ECR samarbetet. I 

dagsläget finns det tendenser till att Hemköpshandlarna sneglar på ICA och gör jämförelser 

eftersom de exempelvis känner till att ICA handlarna har haft automatiska 

orderläggningssystem i flera år, och att det har fungerat bra för dem. Här kan det vara viktigt 

för Axfood att snarast visa att även de är kapabla till att erbjuda fungerande automatiska 

orderläggningssystem för sina butiker. Ökad mognadsgrad inom automatisk orderläggning 

kan i det här fallet alltså vara viktigt för att minska missnöjet även för det övergripande 

SCM/ECR samarbetet inom Axfood. 

En annan förklaring, till att ICA handlarna är mer nöjda, skulle kunna vara att det är 

grossisterna som skiljer sig åt gällande själva SCM/ECR prestationen. Det kan vara så att ICA 

är bättre än Axfood på SCM och ECR, inte bara därför att de har högre mognadsgrad utan 

även därför att interna organisatoriska aspekter är bättre anpassade för SCM/ECR. Det kan 

innebära att Axfood måste ändra om organisationen och det sätt de arbetar på för att i 

slutändan få nöjdare handlare. En ytterligare aspekt relaterat till att ICA och Axfood skiljer 

sig åt gällande SCM/ECR är att Hemköp 6 uppfattar det som att Axfood tjänar mer på de 

handlarägda Hemköpsbutikerna än vad ICA gör på sina. Alla tre Hemköpshandlare tycker 
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även att kostnaderna och intäkterna är orättvist fördelade mellan dem och Axfood medan ICA 

handlarna är nöjda med fördelningen mellan dem och ICA och menar att de får valuta för 

pengarna. Det kan självklart vara en stor orsak till att vi har kunnat urskilja att ICA handlarna 

generellt verkar nöjdare med samarbetet än Hemköpshandlarna. 

Ytterligare en anledning kan vara att Hemköpshandlarna har sämre förtroende för sin grossist 

än vad ICA handlarna har, vilket bland annat speglas i hur de upplever att kostnader och 

intäkter är fördelade. Som nämnts i analysmodellen är en förutsättning för SCM och ECR att 

aktörerna i försörjningskedjan har förtroende för varandra. I en försörjningskedja som bygger 

på SCM och ECR så krävs det att en aktör är mer drivande och ledande än de andra. Om alla 

aktörer ska vara med och ha lika stor bestämmanderätt så kommer försörjningskedjans arbete 

bli mycket trögrörligt och byråkratiskt. I livsmedelsbranschen är det oftast grossisterna som 

innehar rollen som ledare i försörjningskedjan. Om då inte Hemköpshandlarna har förtroende 

för Axfood så påverkar det Axfoods möjlighet att driva försörjningskedjan i den riktning som 

krävs för att samarbetet ska fungera bra. 

Orsaken till att Hemköpshandlarna är mindre nöjda än ICA handlarna behöver inte bero på 

grossisterna utan kan istället ha att göra med att butikerna skiljer sig åt storleksmässigt. ICA 

butikerna i studien kan anses vara små butiker medan Hemköpsbutikerna i studien är 

medelstora. Det kan vara så att medelstora butiker har mindre att vinna på SCM/ECR än vad 

de små butikerna har. Ett exempel som tagits upp i analysen är att ICA butikerna har tjänat 

mer än Hemköpsbutikerna på de centrala förhandlingarna. Det beror på att Hemköpsbutikerna 

redan innan grossisterna började förhandla centralt hade större förhandlingsförmåga på egen 

hand än vad de små ICA butikerna hade. Det kan även vara så att ICA Nära konceptet är mer 

lämpat för SCM/ECR än vad Hemköpskonceptet är. Hemköpskonceptets fokus ligger på sund 

mat, färskt kött, mycket frukt och grönt, mat lagad i butik, samt matglädje, vilket bland annat 

visar sig i att de flesta Hemköpshandlare har manuella delikatessdiskar. Det kan vara så att 

SCM/ECR är svårare att tillämpa i butiker som ställer högre krav på försörjningskedjan 

eftersom SCM/ECR kräver en viss standardisering. Samtidigt torde det vara just här det finns 

mest att vinna av att faktiskt ingå i ett SCM/ECR samarbete. Det är värt att notera att 

intervjuer med medelstora butiker inom ICA konceptet samt små butiker inom Axfood, hade 

kunnat klargöra varför ICA handlarna är nöjdare än Hemköpshandlarna. 

Även om missnöjet hos Hemköpshandlarna kan komma att minska i framtiden, förutsatt att 

det beror på Axfoods prestation, så finns det vissa konsekvenser av ECR samarbetet som i 

dagsläget inte med enkelhet kan avhjälpas genom en högre mognadsgrad, snarare tvärt om. 

Det är relaterat till den del av ECR som kallas för Efficient Promotion, det vill säga 

gemensamma strategier och marknadsföring i försörjningskedjan. Det verkar som att 

gemensam marknadsföring och gemensamma strategier mellan återförsäljarna och 

grossisterna har utvecklats parallellt med samarbetet i tekniska system, som exempelvis 

automatisk orderläggning. Frågan är dock hur det påverkar de små och medelstora butikerna 

och hur det kommer att se ut i framtiden. Handlarna vittnar om att de har fått ge upp mycket 

av rätten att själva kunna bestämma butikens sortiment, prissättning och marknadsföring men 

också om hur de till viss del förlorat möjligheten att styra sina kostnader.  Det är inom det här 
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området som det är tydligast att ECR samarbetet inte är optimalt anpassat till små och 

medelstora butiker och här finns det således förbättringar att göra. Bland annat skulle 

butikerna kunna delas upp i fler kategorier, exempelvis genom var de ligger, det vill säga om 

de är landsortsbutiker eller stadsbutiker och utefter det anpassa marknadsföringen och 

sortimentet.  

Då trenden tycks gå mot att alla butiker ska se likadana ut och erbjuda samma sortiment kan 

det ifrågasättas om det över huvud taget är någon mening att ha kvar den handlarägda formen 

av att driva butik. Med utgångspunkt i resultaten i den här studien vore det inte förvånande 

om ECR kommer att göra så att den handlarägda butiksformen försvinner och istället skapa 

utrymme för ännu fler egenägda. Frågan är om det är en sådan standardisering som vi vill ha i 

den svenska dagligvaruhandeln. För att undvika att de handlarägda butikerna helt ska 

försvinna så finns det ett behov av justeringar i det samarbete som finns nu och som nämndes 

tidigare, gäller det främst den strategiska biten. Krasst utryckt går det att säga att utan 

anpassningar kommer allivsbutikens enda differentieringsfördel i framtiden vara platsen, det 

vill säga närheten till kunden, vilket kan innebära att den lönsammaste butiken är den som 

ligger i det kundtätaste området. Därmed skulle det inte finnas någon anledning att driva butik 

i handlarägd form. 

Oavsett om de handlarägda butikerna kommer att finnas kvar i framtiden så tycks grossisterna 

tjäna på att knyta butikerna hårdare till sig. Det är exempelvis mycket troligt att Axfood i 

framtiden kommer att kräva att alla handlarägda butiker implementerar automatisk 

orderläggning eftersom det innebär en stor förbättring och förenkling för dem själva men att 

även liknande krav kommer att ställas inom andra områden av ECR samarbetet. För de 

enskilda allivsbutikerna kan det komma att innebära att de blir ännu hårdare bundna till att 

följa grossistens bestämmelser. I nuläget verkar Axfood dock inte utöva några sanktioner mot 

de handlarägda butiker som inte följer reglerna eftersom både Hemköp 4 och 5 indikerar att 

de ibland gör som de själva vill vilket endast resulterar i ”en prick i protokollet”. Handlarna 

verkar alltså ha större frihet än vad som egentligen är tänkt vilket innebär att ECR inte är ett 

lika stort problem för butikerna som det skulle kunna vara om grossisten forcerade sina regler. 

Det är emellertid även så att hela idén med ett samarbete fallerar om inte alla aktörer håller sig 

till vad de åtagit sig att göra, vilket tyder på att det även ur den synpunkten inte är en hållbar 

situation. Här är det alltså troligt att de handlarägda allivsbutikerna, under förutsättning att de 

fortfarande finns kvar, kommer att belastas med hårdare avtal men också hårdare uppföljning 

av grossisternas förordningar. 

Då det inte har funnits tillräckligt med tidigare forskning som behandlat studiens ändamål och 

eftersom det därmed fanns anledning att relatera till forskning som behandlat SCM ur 

leverantörs- och tillverkande SME:s perspektiv, kan det vara intressant att utreda vad det har 

haft för betydelse för studien. Det som går att konstatera är att det finns delar av forskningen 

som presenteras i referensramen om SCM i SME:s som inte kan appliceras på resultaten i den 

här studien. Det handlar exempelvis om att en avsaknad av tekniska och finansiella resurser 

kan vara ett problem för tillverkande SME:s. För butikerna i studien har det emellertid inte 

upplevts som ett problem och det beror förmodligen på att det finns ett samarbete med 
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grossisterna gällande den biten. En förklaring till att det har utvecklats ett mer gynnsamt 

samarbete mellan grossisterna och butikerna i den här studien kan relateras till att grossisterna 

är direkt beroende av butikernas försäljning och därmed mer måna om att samarbeta med 

butikerna än med sina leverantörer bakåt i kedjan. Det kan därmed innebära att alla aspekter 

som återfunnits i forskningen om SME:s längre bak i kedjan inte går att applicera rakt av på 

återförsäljande SME:s. För studien har det inneburit att andra aspekter än förväntade 

uppkommit vilket har medfört ett ökat induktivt inslag i analys och diskussion. 

Avslutningsvis kan studien i vissa fall ha begränsats av de metodval som gjordes angående att 

endast intervjua handlare. Exempelvis går det inte med resultaten i studien att konstatera hur 

kostnadseffekterna sett hur för de butiker som implementerat automatisk orderläggning, då 

ingen av de handlare som intervjuats tagit del av några uppföljningar. Det faktum att 

handlarna endast nämner att de fått högre avgifter i och med att de installerat automatisk 

orderläggning i deras butiker bör inte vara den enda sidan av de kostnadseffekter som uppstår.  

Här kan studien alltså ha begränsats av metodvalet, förmodligen hade en intervju med en 

insatt person hos någon av grossisterna kunnat ge en vidare bild av hur systemet påverkat 

kostnaderna även för butikerna. Därmed skulle det vara intressant att se vidare forskning 

kring de aspekter som tagits upp i studien men ur ett större perspektiv, där även andra insatta 

personer i ECR samarbetet får komma till tals, exempelvis insatta personer som kan tala för 

grossisterna. 
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7 Slutsats 

I det här kapitlet presenteras studiens huvudsakliga slutsatser.  

Supply Chain Management (SCM) och Efficient Consumer Response (ECR) innebär att 

aktörerna i en försörjningskedja samarbetar med målet att förbättra det långsiktiga resultatet 

för det individuella företaget samt försörjningskedjan i sin helhet. Samarbetet omfattar dels en 

samordning av tekniska system och lösningar som ska effektivisera produktflödet i kedjan, 

samt dels gemensam marknadsföring och andra strategiska aktiviteter som ska öka 

försäljningen till slutkund. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur SCM och 

ECR i dagligvarubranschen påverkar små och medelstora butiker. Mer specifikt har studien 

syftat till att undersöka om SCM/ECR samarbetet är väl anpassat för de små och medelstora 

butikerna, samt om det lämnar utrymme för dessa butiker att differentiera sig? 

I studien har det identifierats att SCM och ECR har haft stor påverkan på små och medelstora 

butiker i dagligvarubranschen. Samarbetet tycks ha haft positiv men också negativ påverkan 

på butikernas dagliga verksamhet samt långsiktiga styrning. Den dagliga verksamheten har 

påverkats främst genom de automatiska orderläggningssystemen, vilka bland annat har gjort 

det smidigare att hantera orderläggningen vilket lett till mindre slut i hyllan. Intressant är 

emellertid att dessa system inte inneburit de tidsbesparingar som tidigare forskning vittnat om 

och det kan bland annat tyda på att systemen inte är optimalt anpassade till dessa butiker. 

Vidare har butikernas långsiktiga styrning påverkats av att grossisterna mer och mer tagit över 

ansvaret för bland annat butikernas marknadsföring, strategi och prissättning vilket har gjort 

att dessa butiker blivit mindre självständiga och att förutsättningar för att differentiera sig 

lokalt reducerats. Även här tycks det som om samarbetet inte är maximalt anpassat för de små 

och medelstora butikerna. Det är tydligt att trenden i branschen är enhetlighet och 

standardisering och fortskrider samarbetet utan anpassning finns det en risk att handlarägda 

butiker i framtiden inte kommer att finnas kvar då de inte riktigt passar in i trenden, genom att 

vilja kunna erbjuda sina kunder något lokalt anpassat och unikt. 
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Bilaga 1 

Intervjumall 

Position:  

Butik: 

Butiksyta (kvm): 

Antal anställda:  

Del 1 

Hur samarbetar ni med Axfood/ICA? (Ex, gemensamma system för fakturering, 

orderläggning mm.) 

Hur tycker du att samarbetet fungerar?  

Anser du att systemen är anpassade till din butik? På vilket sätt? 

Om inte, finns det något du vill ändra på?  

Får ni tillräckligt med utbildning och support av Axfood/ICA i de system ni använder?   

Finns det något samarbete/system du skulle vilja ha i framtiden som inte finns idag? 

Känner du att ni fritt kan välja att ingå samarbete med Axfood/ICA?  

Känner du att de samarbeten som ni har med Axfood/ICA påverkar er självständighet?  

Kan du beskriva dina möjligheter att utöva entreprenörskap dvs. vara innovativ i det dagliga 

såväl som det strategiska arbetet med butiken? 

Kan du beskriva hur de samarbeten som ni har med Axfood/ICA påverkat era 

differentieringsmöjligheter? (D.v.s. val av sortiment, butikslayout, lokala leverantörer m.m.) 

Del 2 

Använder ni er av Autoorder/AOB?  

Vem står för finansieringen av det? Axfood/ICA eller butiken?  

Hur ser du på automatisk orderläggning kontra manuell? 

Har det blivit enklare/svårare att undvika slut i hyllan, jämfört med tidigare?  

Har det blivit mer eller mindre svinn, jämför med tidigare?  



69 

 

Hur påverkar Axfood/ICA vilket sortiment ni har? (antal artiklar, vilka artiklar?) 

Är du nöjd med det sortimentet?  

Beställer ni från lokala leverantörer? Är det någon skillnad mot förr?  

Påverkar Axfood/ICA er möjlighet att ha lokala leverantörer?  

Har ni några kringtjänster? (Ex. Post, apotek, ATG, köra ut varor m.m.) 

Hur har Axfood/ICA påverkat era möjligheter att ha kringtjänster? 

Vad tycker du om de centrala kampanjerna?  

Stämmer de överens med vad kunden efterfrågar i din butik? 

Önskar du att de vore utformade på annat vis?  

Hur har du möjlighet att påverka kampanjerna?  

Beskriv hur du påverkar kunderna att komma in i butiken? 

Tycker du att det finns mer eller mindre möjlighet att utföra produktdemonstrationer och 

aktiviteter med säljare/leverantör nu än tidigare? Vad tror du det beror på? 

Finns det utrymme att utföra egna kampanjer? Vill du det? När?  

Vilket inflytande har du över hur varorna exponeras i butiken? 

Beskriv dina möjligheter att påverka prissättningen i butiken?  

Förhandlar Axfood/ICA centralt åt alla butiker?  Vad tycker du om det? 

Kan du beskriva dina möjligheter att påverka vilka dagar/tider ni får leveranser till butiken?  

Känner du att Axfood/ICA arbetar för din butiks bästa? Har du förtroende för deras arbete?  

Hur upplever du att kostnaderna och intäkterna är fördelade mellan butikerna och 

Axfood/ICA?   

Är det något du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 

Till ICA butiker som har AOB har vi även ställt följande frågor:  

Vilken sorts butik tror du har störst nytta av AOB?  

Har ni utvärderat effekterna av AOB? Mätningar? Andra uppföljningar?  

Hur har kostnaderna påverkats av AOB?  

Har AOB ändrat på hur ni arbetar med inventeringar? 


